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 كليات و شرايط و ضوابط                1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  1صفحه 

 تعالي سمهاب

  

 سنگرهاي در بتوانند شدگانقبول كه اميد اين با و 1398 سال ناپيوسته كارشناسي ارشد آزمون براي داوطلبان گراميالهي  توفيق آرزوي ضمن ،سالم با

 باشند، نظر عالي آموزش سساتؤم و هادانشگاه در اسالمي انقالب وردهايتادس تداوم بخش و اسالم ريمح از حفاظت براي شايسته پاسداراني ايمان و علم

  .داردمي معطوف شما را به مندرجات اين دفترچه
  

   گزينش روش الف)
 بـه  توجـه  بـا باشند، مجاز به انتخاب رشته مي اوليه كارنامه بر اساسكه  داوطلباني بين از ناپيوسته ارشد كارشناسي هايدوره امتحاني هايرشته از يك هر در دانشجو گزينش 

  خواهد شد. ضوابط مربوط انجام مطابق عمومي هايصالحيت بررسي نتيجه و انتخابي هايكد رشته و اولويت اكتسابي كل نمره

 گيرد.معدل تراز شده انجام مي %20نمره آزمون كتبي (حاصل از تراز نمرات دروس) در هر گرايش با توجه به ضرايب مربوط و  %80هاي تحصيلي براساس گزينش نهايي در كليه رشته ه:بصرت

 » حدنصـاب نمـره علمـي (نمـره حاصـل از      1398، در آزمون كارشناسي ارشد سـال  6/11/97هاي تحصيالت تكميلي مورخ دانشجو در دورهشوراي سنجش و پذيرش  9طبق مصوبه جلسه ،
نشـگاه آزاد اسـالمي بزرگتـر از    ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و همچنـين دا دانشگاهگرايش و در تماميميانگين وزني نمرات خام تراز شده با توجه به ضرايب مربوطه) در هر رشته

  اند كه نمره علمي كدضريب مربوطه بزرگتر از صفر باشد.  هايي مجاز به انتخاب رشته شدهلذا به استناد مصوبه فوق، داوطلبان در كدضريب» باشد.صفر مي

   شرايط خاص هاي دارايو رشته بورسيه ب)
 و عمـومي  شـرايط  بـر دارا بـودن   عـالوه  بايد، تحصيلي هايكد رشتهاز  يك در هر شرايط خاص داراي عالي آموزش مؤسساتيا  وها سازمان ها،وزارتخانه بورسيه متقاضيان      

، الزم علمـي  نمـره  نصـاب حد احراز  و) و همچنين اين دفترچه راهنما 1(دفترچه شماره  1398آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال  نامثبت راهنماي دفترچه در مندرج اختصاصي
  نيز باشند.   شرايط خاص داراي عالي آموزش سسهؤو يا م دهنده بورس ارگان و يا سازمان يا و وزارتخانه ضوابط اختصاصي و واجد شرايط

انتهـاي   در هـا رشـته  قبيـل  در اين شرايط خاص داراي عالي آموزش مؤسسات همچنين و دهندهبورس هايها و ارگانها، سازمانوزارتخانه رايط و ضوابط اختصاصيش -1 تبصره
واجـد شـرايط   تمايـل و   در صـورت  ،آن دقيق از مطالعه پس الزم است داوطلبان كليه لذا .استدرج گرديده ) شرايط و ضوابط دانشگاهها و موسسات بخش( دفترچه اين

 محل و كد رشتهنموده  مربوط اقدام امتحاني از رشته شرايط خاص داراي يا بورسيه محل كد رشته 2 حداكثر انتخاب به نسبت، خودگرايش مجاز  شته وس راسا بر بودن
اينترنتـي   رشته انتخاب در فرم عالقه تقدم ترتيب به امتحاني از رشته انتخابي هايساير كد رشته همراه مجاز) را به محل كد رشته 2(حداكثر  انتخابي هايمحل يا رشته

 درج نمايند.

 بـه  توجـه  ، بـا شرايط خـاص  داراي عالي آموزش و مؤسسات مختلف هايارگان بورسيه دانشجوي پذيرش ظرفيت اساس بر ،انتخابي هايمحل كدرشتهاز  يك هر در -2 تبصره
 در منظور شـركت  به برابر ظرفيت چند ها تارشتهكد اين در شدگانمعرفي اسامي فهرست )،محل كد رشته 2 (حداكثر انتخابي هايكد رشته از يك هر در نمرات امتحاني

 برنامـه اطالعيـه   اسـاس بـر   است الزم شدگانمعرفيلذا  شد. خواهد سايت سازمان درجدر سال جاري  تيرماه اواخر در و استخراج گزينش مراحل سايرو  ، معاينهمصاحبه
ذيـربط   شـرايط خـاص   داراي عـالي  آموزش مؤسسه يا و دهنده بورس ارگان يا سازمان به فوق مراحل انجام برايازمان و نشريه پيك سنجش سمندرج در سايت  زماني
و سـاير ضـوابط مربـوط،     شـرايط خـاص   داراي عـالي  آموزش مؤسسهو يا  دهنده بورس ارگان يا توسط سازمان شده گزارش نتيجه بر اساس است نمايند. بديهي مراجعه
     گردد.است عدم مراجعه داوطلب در موعد مقرر، به منزلة انصراف داوطلب از ادامه مراحل آزمون مذكور تلقي مي الزم به ذكر .شدخواهد  انجام نهايي گزينش

ايـن  پايگـاه اطـالع رسـاني    از طريـق   تيرمـاه  اوخر در هاي داراي مصاحبهرشتهساير مراحل گزينش  زماني مصاحبه وبرنامه  ظرفيت و چند برابرتاريخ دقيق اعالم اسامي           
 به اطالع داوطلبان خواهد رسيد.سازمان 

اوليه كه از طريق سـايت   كارنامه به توجه با چنانچه ،اندنموده شركت امتحاني رشتهكد  2 در ،1 شماره راهنماي دفترچه مندرجات به توجه با كه داوطلباني از دسته آن -3 تبصره
در  ضـوابط منـدرج   شـرايط و  مطـابق  همانند ساير داوطلبـان  باشند، رشته انتخاب مجاز به امتحاني كد رشتهدر هر دو  باشدپرينت مي يت وؤاين سازمان قابل ر اينترنتي
  .باشندمي و يا بورسيه شرايط خاص داراي محل كد رشته 2حداكثر  انتخاب مجاز به منحصراً، فوق 2 تبصره

داراي شـرايط خـاص    يـا  محل بورسـيه و  كد شرط محدوديت انتخاب دو از و غيرانتفاعي خاتم شاهد ،ي امام صادق(ع)هادانشگاهي تحصيلي هامحل كدرشتهانتخاب  -4 هرتبص
  .باشدمستثني مي

  .نمايدنمي ءاعطا تحصيلي بورس ،ارشد كارشناسي مقطع دانشجويان از هيچيك به فناوري و تحقيقات ،علوم وزارت         

   ناپيوسته كارشناسي ارشد مقطعدر  هاي آموزشيشيوهج) 
 شـيوه  تنهـا  1389 سال تا شيوه اين .باشدمينامه روشي است كه محتواي برنامه آن مشتمل بر واحدهاي درسي و پايان ،پژوهشيو شيوه آموزشي  شيوه آموزشي و پژوهشي:

  .گرفتمي صورت روش اين به فقط كشورعالي  آموزش سساتؤم و هادانشگاه كليه در دانشجو پذيرش و بوده ايران در ارشد كارشناسي مقطع در آموزشي

 و تحقيـق ( سـمينار  واحد 4 حداكثر و 2 حداقل گذراندن كه بوده نامهپايان بدون و درسي واحدهاي صورت به و آموزش محوريت با شيوه اين در تحصيل :شيوه آموزش محور
   شيوه هايمحل رشته در تحصيل به مندانعالقه است الزم. باشدمي ناپيوسته ارشد كارشناسي دوره آموزشي نامهآئين مطابق عيناً موارد ساير در و است الزامي) نظري تتبع

 هـاي رشـته  جداول در( نمايند مبادرت انتخابي هايمحل كد ساير همراه به عالقه ترتيب به ينترنتيا رشته انتخاب فرم در مربوط، هايمحل رشته كد درج به نسبت محور آموزش
 ).اندشده مشخص مالحظات قسمت در »محور آموزش شيوه« عبارت با مذكور هايمحل كد تحصيلي،
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 كليات و شرايط و ضوابط                1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  2صفحه 

در موارد استثنايي افزايش طول مدت دوره با تشـخيص شـوراي تحصـيالت تكميلـي      .نيمسال تحصيلي است 4 سال مشتمل بر 2 شيوه حداكثردو طول مدت دوره در هر         
  سال تجاوز كند. 5/2شيوه نبايد از دو دانشگاه مجاز است و در هر صورت مدت دوره در هر 

   و ايثارگران رزمندگان سهميه )د
توسـط مجلـس شـوراي     14/12/1395در تـاريخ  )» 1396-1400قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران («با توجه به تصويب 

انون الحاق برخي مواد بـه قـانون تنظـيم بخشـي از     ق« 47و اصالحيه بعدي آن در ماده » قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران« 70اين قانون عالوه بر ماده  90اسالمي، ماده 
  گيرد.  در اين آزمون اجرا و گزينش داوطلبان براساس اين قوانين صورت مي)» 2مقررات مالي دولت (

  براساس قوانين فوق:
و بـاالتر و   %25جانبـازان  « ،»آنـان  فرزنـدان  همسـر و  و آزادگان« ،»و مفقوداالثر شهدا فرزندان و همسر«) ظرفيت هر كدرشته محل به %25بيست و پنج درصد ( -1

 ظرفيت) %25(سهميه ايثارگران .اختصاص دارد» همسر و فرزندان آنان

همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانـه  «و » و همسر و فرزندان آنان %25جانبازان زير «) ظرفيت هر كدرشته محل نيز به %5پنج درصد ( -2
  ظرفيت) %5(سهميه ايثارگران  اختصاص دارد.» در جبهه

  درصـدي   25قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، در صورتي كه سهميه  90طبق تبصره بند الف ماده
درصدي ايثارگران كه شرايط و حدنصـاب الزم   5ايثارگران توسط داوطلبان مشمول سهميه فوق تكميل نشود، خالي مانده آن، ابتدا به مشمولين سهميه 

 يابد.سهميه آزاد اختصاص مي داوطلبانرا داشته باشند، تخصيص يافته و اگر باز هم اين ظرفيت خالي ماند، باقيمانده آن به 

       
  

نمره آخرين فرد پذيرفته شـده در گـزينش آزاد در    %70درصدي)  5درصدي و يا  25براساس قوانين مذكور حدنصاب نمره ايثارگران (اعم از ايثارگران مشمول ظرفيت  -1
  .باشدنمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد در هر كدرشته محل مي %80هر كدرشته محل و حدنصاب نمره رزمندگان 

درصـد در  25درصـد و  5ظرفيـت سـهميه ايثـارگران     18/12/97هـاي تحصـيالت تكميلـي مـورخ     بر اساس مصوبه دهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشـجو در دوره  -2
باشـد. بـه    5/0بزرگتـر از  يابدكه امكان گردكردن رياضي حاصل ضرب سهم در ظرفيت وجود داشته باشـد و مقـدار اعشـاري حاصـل     در صورتي اختصاص مي محل هركدرشته

  .عبارت ديگر اگر مقدار اعشار كمتر يا مساوي نيم باشد به عدد صحيح كوچكتر گرد خواهدشد
  شد.صالح، ضوابط و مقررات اعمالي اطالع رساني خواهد ها توسط مراجع ذيهاي فوق براساس قوانين و مقررات موجود بوده و در صورت هرگونه تغيير در اين سهميهسهميه - 3
بـا اسـتفاده از سـهميه     كـه  از داوطلبـاني  دسـته  آن 18/10/1395هاي تحصيالت تكميلي مورخ بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره -4

هـاي  د از سهميه ايثارگران و رزمنـدگان در آزمـون  رزمندگان و ايثارگران يك بار در دوره روزانه آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته پذيرفته شده باشند، حق استفاده مجد
  هاي بعد در همان مقطع را نخواهند داشت.سال

، آن دسته از داوطلبان سنوات قبل كه بـا اسـتفاده از   18/10/1395هاي تحصيالت تكميلي مورخ بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره -5
نـور،  ها و مؤسسات آموزش عالي، دانشـگاه پيـام  حضوري دانشگاههاي شبانه و نيمههاي تحصيلي دورهشدگان رشتهايثارگر در رديف پذيرفتهو  ،رزمندههاي شاهد سهميه

يك بار ديگر، مجـاز   اند، در صورت انصراف از رشته قبولي خود فقطهاي مجازي و پرديس خودگردان قرار گرفتهمؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي و يا دوره
  هاي بعد در همان مقطع خواهند بود.هاي سالهاي مربوط در آزمونبه استفاده مجدد از سهميه

پس از تكميل فرم مخصـوص اسـتفاده از سـهميه رزمنـدگان نسـبت بـه        بودهداوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران، الزم  -6
  درج نمايند. بودنام در محلي كه در تقاضانامه اينترنتي در نظر گرفته رقمي از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت 12دريافت كد پيگيري 

 بـوده جي) و ايثارگران (همسر و فرزند رزمنده داوطلب بسيجي) سازمان بسيج مستضـعفين، الزم  داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان (شخص رزمنده داوطلب بسي - 7
  .  نمودندميرقمي و درج آن در فرم تقاضانامه اينترنتي آزمون اقدام  12ضمن مراجعه به محل نگهداري پرونده جبهه (نواحي مقاومت بسيج سراسر كشور) و دريافت كد پيگيري 

و  شـهدا  و فرزنـدان  همسـر  همچنـين  و آنـان  فرزنـدان همسـر و   و آزادگـان  و همسر و فرزندان آنـان،  %25باالتر و همسر و فرزندان آنان، جانبازان زير و  %25جانبازان  -8
  گردند.مي و در صورت تأييد ارگان مربوط، در اين آزمون در سهميه ايثارگران گزينش اندنداشتهرقمي  12مفقوداالثر نيازي به دريافت كدپيگيري 

  

   اتباع خارجيپذيرش )  ه
و شـرايط و ضـوابط اتبـاع     شرايط عمومي و اختصاصي ايـن آزمـون  دارا بودن ، بايد عالوه بر 1398سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهدر آزمون كننده شركتكليه اتباع غيرايراني      

بـديهي اسـت چنانچـه اتبـاع غيرايرانـي كـه در رديـف         .وده باشـند گـذاري نمـ  نام اينترنتي، عالمـت تقاضانامه ثبت، بند مربوط را در )1(مندرج در دفترچه راهنماي شماره  خارجي
  گذاري ننموده باشند، پذيرش آنان لغو خواهد شد.تقاضانامه را عالمت 16نام بند شدگان نهايي اين آزمون قرار گيرند، در زمان ثبتپذيرفته

در صورت قبولي ) 1(مندرج در دفترچه راهنماي شماره ايران منوط به داشتن يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي معتبر جمهوري اسالمي اتباع غيرايراني مقيم فقط  -1 يادآوري:
اطق ممنوعـه تـردد و اسـكان اتبـاع خـارجي      ها و مؤسسات آمـوزش عـالي در منـ   هاي تحصيلي دانشگاهاتباع غيرايراني مجاز به انتخاب رشته -2 .نام خواهند شددر دانشگاه ثبت

» كان لـم يكـن  «ها و مؤسسات آموزش عالي آن مناطق، باشند. بديهي است در صورت پذيرش و اعالم قبولي داوطلبان غيرايراني در مناطق ممنوعه، پذيرش آنان در دانشگاهنمي
پذيرش اتبـاع غيرايرانـي    -3 لبان، در سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور درج شده است.گردد. توضيح و فهرست مناطق ممنوعه تردد و اسكان براي اين داوطتلقي مي
 باشد. توضيح و فهرست اينهاي خاص و حساس اكيداً ممنوع ميهايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسالمي ايران شود (از جمله تعهدات استخدامي) و رشتهدر رشته

موظـف بـه    ،هـاي روزانـه  دورهدر هـاي كارشناسـي ارشـد    پذيرفته شده آزمـون  اتباع غيرايرانيكليه  -4 اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور درج شده است.ها، در سايت رشته
  باشند.مي(شبانه) بت دوم هاي نوشهريه دوره %80حداكثر تا  ، تحقيقات و فناوريهاي تحت پوشش وزارت علومپرداخت شهريه تحصيلي طبق مصوبات هيات امناي دانشگاه

  ها و موسسات آموزش عاليارشد دانشگاههاي كارشناسيو) شرايط پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان در دوره
مصـوب   5/5/1393مـورخ   77897/21ارشـد بـه شـماره     هاي كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) و كارشناسـي نامه پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان در دورهبراساس مفاد آيين

حـداكثر تـا   ها و موسسات آموزش عالي نيز ابالغ شده است، داوطلبان داراي شرايط ذيل شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه به كليه دانشگاه
درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در هـر   90كسب حدنصاب علمي حداقل شركت در آزمون و به شرط ) يك سال تحصيلي پس از زمان دانش آموختگي (و صرفاً براي يك بار

  .شوندمي توسط سازمان سنجش به يكي از دانشگاهها معرفي  كدرشته محل
  دانشجويي. ـهاي اول تا پانزدهم مرحله نهايي المپيادهاي علمي برگزيدگان رتبه -
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  دوره كارشناسي با معرفي سازمان امور دانشجويان.دانشجويان نمونه كشوري در  -
  درصد در دستاورد حائز رتبه. 50پيوسته يا ناپيوسته، با مشاركت حداقل  سينا و فارابي در دوره كارشناسيخوارزمي، جوان خوارزمي، رازي، ابن هاي اول تا سوم نهايي جشنوارهرتبه - 
  آموخته شده است.ورودي كه طي هشت نيمسال دانشرشته و همپيوسته در بين دانشجويان هم آموخته رتبه اول دوره كارشناسيدانش -
  آموخته شده است.نيمسال تحصيلي دانش ورودي كه طي چهاررشته و همناپيوسته در بين دانشجويان هم آموخته رتبه اول دوره كارشناسيدانش -
  نكات مهم:* 
محل تحصيلي دوره باالتر را براسـاس اولويـت نمـره و انتخـاب رشـته متقاضـيان بـه        درصد (با تقريب اضافي) در هر كدرشته 10سازمان سنجش موظف است حداكثر معادل  -1

  نامه اختصاص دهد.  حائزين شرايط اين آيين
ناپيوسـته چهـار نيمسـال     آموختگـان دوره كارشناسـي  پيوسته هشت نيمسال و براي دانش ناسيآموختگان رتبه اول دوره كارششود حداكثر مدت تحصيل براي دانشتاكيد مي -2

  ورودي موسسه محل تحصيل خود باشد.رشته و همباشد. ضمناً به لحاظ ميانگين كل، داوطلب بايد حائز باالترين ميانگين در مقايسه با دانشجويان هممي
هـاي آموزشـي خـود در مقطـع كارشناسـي كـه       التحصيالن رتبه اول كليه رشتهند يك بار در هر سال به ازاي هر رشته، از بين فارغها و موسسات آموزش عالي موظفدانشگاه -3

آمـوزش   قرر به سازمان سنجشحداكثر تا يكسال تحصيلي از تاريخ فراغت از تحصيل آنها نگذشته باشد، فقط يك نفر را كه باالترين معدل كل را كسب كرده باشد در موعد م
  مند شوند.آموختگي و صرفاً براي يك بار از تسهيالت آن بهرهنامه مجازند حداكثر تا يك سال تحصيلي پس از زمان دانشكشور معرفي نمايند. افراد مشمول اين آيين

  مند شوند.توانند از تسهيالت رتبه اولي بهرهده باشند، ميهاي فوق شها چنانچه از طريق سازمان سنجش آموزش كشور وارد دورهدانشجويان مقطع كارشناسي در كليه دوره -4
  مند شوند.نامه بهرهتوانند از مزاياي اين آييناساس كارنامه اوليه مجاز به انتخاب رشته نيستند، نمي آن دسته از دانشجويان رتبه اول دوره كارشناسي كه بر -5
  ارشد ناپيوسته سنوات بعد ميسر خواهد بود. وند، ادامه تحصيل آنان همانند ساير داوطلبان و از طريق شركت در آزمون كارشناسيافرادي كه با توجه به امتياز رتبه اول پذيرفته نش - 6

  

توسـط معاونـت    )324(منـدرج در صـفحه   تاييديه رتبـه اول  افرادي در امتياز رتبه اول گزينش خواهند شد كه ضمن واجد شرايط بودن، اطالعات آنان براساس مندرجات فرم       
منحصراً از طريق پرتال اينترنتي به اين سازمان اعالم گردد. بديهي اسـت   23/5/98  تا  13/5/98از تاريخ آموزشي دانشگاه و يا موسسه آموزش عالي محل تحصيل آنان 

اند فرم مذكور را تكميل به انتخاب رشته گرديده كه مجاز متقاضي از اين امتيازاينصورت سهميه رتبه اول براي آنان لحاظ نخواهند شد. لذا ضرورت دارد كليه داوطلبان  در غير
نامـه مجازنـد حـداكثر تـا يكسـال      ها و موسسات آموزش عالي ذيربط نمايند. ضمناً مشموالن اين آيينو حداقل تا سه هفته قبل از تاريخ فوق تحويل معاونت آموزشي دانشگاه

  مند شوند.حصيل و صرفاً براي يك بار از تسهيالت آن بهرهتحصيلي بعد از تاريخ فراغت از ت
  

  آزمون اوليه نتايج اعالم كارنامه) ز
 ، نمـره اكتسـابي  ، نمراتناميثبت اطالعات حاوياي كارنامه داوطلبان از يك هر براي ،1398 ارشد ناپيوسته سال كارشناسي آزمون در كنندهشركت داوطلبان منظور آگاهي به     
منظـور   بـه سـهميه   در آزمـون  و نتيجه سهميه در مجاز رتبه آخرين ،(با توجه به ضرايب مندرج در رشته امتحاني ذيربط) ، رتبه داوطلب بدون سهميهسهميه در داوطلب ، رتبهكل

داوطلبـي و درج مشخصـات   پرونده و يا شماره با وارد كردن شماره  www.sanjesh.org :از طريق پايگاه اينترنتي اين سازمان به نشاني تحصيلي يهامحل كد رشته انتخاب
اينترنتي ايـن سـازمان   ز طريق پايگاه منحصراً ااين كارنامه كه الزم به ذكر است  است.) قابل مشاهده نامثبت گيريره ، كدنام، شماره شناسنامه، سال تولد و (نام خانوادگي فردي

  د.باشبراي اطالع داوطلبان قابل مشاهده مي
  شـناور « امتحـاني اول و رشـته امتحـاني دوم   رشته  ،، در يك كارنامه (مربوط به هر دو رشته امتحانياندنموده شركت امتحاني در دو كد رشته كه داوطلبانياطالعات علمي« (

 باشد.رؤيت مي مشخص و در سايت اينترنتي سازمان قابل

  د:باشميذيل  شرح داوطلبان به از يك هر براي 1398 سالكارشناسي ارشد ناپيوسته  آزمون اوليه نتايج اعالم كارنامه اطالعات :كارنامه مندرجات
  :ينامثبتمشخصات  )ز -1
جنس، شماره  نام خانوادگي و نام،شماره پرونده،  شامل ترتيب به) و اصالحات احتمالي بعد از آن (طبق مندرجات تقاضانامه اينترنتي داوطلب ناميثبت مشخصات» الف«در رديف  

نـام   و نام رشته تحصـيلي مقطـع كارشناسـي   معدل كارداني، معدل كارشناسي، ماه و سال فراغت از تحصيل،  ،)سهميه ارگان(ناميثبت سهميهسهميه نهايي،  شناسنامه، سال تولد،
  ت.اس دهگردي درجسازمان گذاشته، اين ، بر اساس اطالعاتي كه داوطلب در اختيار در مقطع كارشناسي داوطلب التحصيليدانشگاه يا مؤسسه فارغ

  مهم در رابطه با معدل: اتتذكر
نام، به شـرح ذيـل در ايـن    ثبت معدل درج شده در اين كارنامه، بر اساس معدل اعالم شده توسط داوطلب در تقاضانامه اينترنتي و يا اصالحات مورد درخواست داوطلب بعد از -1

نامي، به محل قبولي خود ارائـه نماينـد.   ه ساير مدارك ثبتكارنامه درج شده است و الزم است داوطلبان به هنگام قبولي اصل مدركي را كه نشانگر اين معدل باشد را به همرا
  نام داوطلب داراي مغايرت معدل خودداري خواهد نمود.بديهي است در غير اينصورت مؤسسه محل قبولي از ثبت

و يـا  باشـد  ل اعالم شده در كارنامه، معدل واقعـي آنـان نمـي   باشند (پس از بررسي كارنامه نتايج اوليه) در صورتي كه معدكه مجاز به انتخاب رشته مي دسته از داوطلباني آن -2
(اطالعيـه   12/3/98براساس مفاد اطالعيه مورخ خود معدل نسبت به تغيير  مطابق ضوابطبه سايت سازمان با مراجعه اند، اينكه مطابق ضوابط ذيل معدل خود را اعالم ننموده

ميـانگين معـدل   نيـز  التحصيلي و دانشـجويان سـال آخـر    ك فارغآموختگان دوره كارشناسي معدل مندرج در مدردانش استالزم نمايند. لذا اقدام توزيع كارت ورود به جلسه) 
از مؤسسـه آموزشـي   و  اين دفترچه راهنما را تكميـل  323مخصوص معدل مندرج در صفحه و فرم درج در محل مربوط  30/11/7139خود را تا تاريخ واحدهاي گذرانده شده 

  .ايندنماخذ  يهتأييدمحل تحصيل 
ه يـ اند، مطابق مفاد فرم تأييدبوده دانشجوي سال آخر دوره كارشناسينام و شركت در اين آزمون، مالك عمل معدل براي آن دسته از داوطلباني كه به هنگام ثبت -1-2

) همان ميـانگين واحـدهاي گذرانـده    12/3/1398و يا فرم مندرج در اطالعيه توزيع كارت ورود به جلسه مورخ  1ي شماره دفترچه راهنما 43معدل (مندرج در صفحه 
  .باشددر دوره كارشناسي مي 30/11/1397شده تا تاريخ 

التحصيلي به عنـوان  و از سوي مؤسسه محل فارغنام و شركت در اين آزمون دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي بوده : براي آن دسته از داوطلباني كه به هنگام ثبتاستثناء
  التحصيلي آنان مالك عمل خواهد بود.دانشجوي رتبه اول به اين سازمان معرفي شوند، معدل فارغ

  التحصيلي آنان مالك عمل خواهد بود.اند، همان معدل مندرج در مدرك فارغبوده التحصيل دوره كارشناسيفارغنام و شركت در اين آزمون، براي آن دسته از داوطلباني كه به هنگام ثبت - 2- 2
اند، همان معـدل اصـالح   ، نسبت به اصالح معدل خود اقدام نمودهنآهاي كتبي پس از و يا درخواست آن دسته از داوطلباني كه به هنگام پرينت كارت ورود به جلسه -1تبصره 

  ست.شده در اين كارنامه درج شده ا
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باشـد و يـا معـدل خـود را تقاضـانامه      هاي فعلي ميهاي معمول بوده و يا به عبارتي ديگر خارج از رديف معدلبراي آن دسته از داوطلباني كه معدل آنان مغاير معدل -2تبصره 
  در نظر گرفته شده است. 00/10اند، حداقل نمره معدل يعني نام اينترنتي درج ننمودهثبت

التحصيل خواهند شد، ميانگين واحدهاي گذرانيده شده اعالمـي آنـان تـا    فارغ 31/6/1398كه حداكثر تا تاريخ  سال آخر دوره كارشناسي پيوستهبراي دانشجويان  -3تبصره 
  درج شده است. 30/11/1397تاريخ 

  ، معدل اعالمي آنان درج شده است.كارشناسي پيوستهالتحصيالن دوره براي فارغ -4تبصره 
مقطـع  التحصيل خواهند شد، ميانگين واحدهاي گذرانيـده شـده اعالمـي    فارغ 31/6/8139كه حداكثر تا تاريخ  سال آخر دوره كارشناسي ناپيوستهبراي دانشجويان  -5ره تبص

  به همراه معدل مقطع كارداني درج شده است. 30/11/1397آنان تا تاريخ كارشناسي 
  هاي اعالمي آنان در مقاطع كارشناسي ناپيوسته و كارداني درج شده است.، معدلكارشناسي ناپيوستهالتحصيالن دوره براي فارغ -6تبصره 

انـد،  بدون اخذ واحد درسي نسبت به دريافت مدرك دوره كارشناسي اقدام نمودهپس از معرفي اين سازمان و ، كه داوطلبان حافظ قرآنمالك عمل معدل براي آن دسته از  -3
  از سوي اين سازمان خواهد بود.معدل تعيين شده 

شدگان عيناً اصل مدركي را كه در آن معدل مندرج در اين كارنامه را تأييد نمايد به همراه سـاير  نمايد كه به هنگام قبولي در اين آزمون، الزم است پذيرفتهمجدداً يادآوري مي -4
در غير اينصورت به عنوان داوطلب داراي مغايرت معدل شناخته شده و بـا وي مطـابق مقـررات رفتـار     . بديهي است نمايند نامي به مؤسسه محل قبولي خود ارائهمدارك ثبت
  خواهد شد.

بايسـتي  مي ،باشددارند و معدل واقعي آنان بيشتر از معدل مندرج در كارنامه اوليه ميباشند و به معدل مندرج در كارنامه خود اعتراض داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نمي -5
كـارت شناسـايي    تصـوير  و دفترچـه راهنمـا)  همين  323در صفحه  مندرجالتحصيلي و يا فرم مخصوص معدل گواهي فارغشده (ييد أمنحصراَ با ارسال تصوير گواهي معدل ت
سـازمان سـنجش    15875-1365 :صندوق پسـتي  ،تهراناز طريق پست پيشتاز به آدرس:  24/4/98 دوشنبه روزنتايج اوليه حداكثر تا عكسدار يا كارت ملي به همراه كارنامه 

  مكاتبه نمايند. ،كارشناسي ارشدواحد  ـ نامثبتامور اداره  ،آموزش كشور
    :در كارنامه نتايج اوليه اطالعات رشته امتحاني اول )ز -2

 .است شده درج در اين رديف، شماره داوطلب در رشته امتحاني اول (اصلي) شماره داوطلب: -1رديف 

در اين رديف، براي آن دسته از داوطلباني كـه   :هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعيشركت در گزينش رشته مند بهعالقه -2رديف 
اند، كلمـه  نام در تقاضانامه اينترنتي اعالم نمودهنگام ثبتهاي تحصيلي در دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي به همندي خود را به رشتهعالقه

  درج شده است.» يرــخ«و براي ساير داوطلبان كلمه  »يــبل«
انـد،  عالقمندي ننمـوده ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و دانشگاه پيام نور، اعالم هاي دانشگاهنامي براي انتخاب رشتهآن دسته از داوطلباني كه در تقاضانامه ثبت تبصره:

نامي) پيغامي را مبني بـر امكـان انتخـاب    ها كسب كرده باشند، در ذيل بند الف (مشخصات ثبتهاي اين دانشگاهدر صورتي كه حداقل نمره علمي الزم را براي انتخاب رشته
ها و مؤسسات آموزش هاي مربوط به دانشگاهان در صورتي كه عالقمند به انتخاب رشتهها در كارنامه اعالم نتايج اوليه مشاهده خواهند نمود. لذا اين دسته از داوطلباين رشته

هـاي ايـن   بابـت اعـالم عالقمنـدي بـه رشـته      تومان) سيزده هزار و هشتصدريال (معادل  000/138مبلغ پس از واريز  بايستعالي غيرانتفاعي و دانشگاه پيام نور هستند، مي
ها و مؤسسات اقدام نمـوده و  عالقمندي به انتخاب اين دانشگاه عالمنسبت به ا ،هاي بانكي عضو شبكه شتابسيستم اينترنتي و توسط كارتاز طريق ها و مؤسسات، دانشگاه

  ها را در فرم انتخاب رشته اينترنتي درج نمايند.سپس اين رشته
كـد  به منزله آن است كه با توجه به نمرات اكتسابي داوطلـب در رشـته امتحـاني و    » باشيدمجاز مي«مفهوم درج كلمه در اين رديف  وضعيت انتخاب رشته داوطلب: -3رديف 

اساس ضوابط و شرايط منـدرج در دفترچـه راهنمـاي     مجاز به انتخاب رشته بر ،7اره موجود در هر رشته و سهميه مربوط و مندرجات جدول شم كد ضرايبو يا  ضريب
 »مجاز نيسـتيد «كارنامه آنان كلمه  6در رديف  ،باشنددسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نمي باشد و براي آنميدفترچه) همين هاي تحصيلي (انتخاب رشته

  درج شده است.
  اساس رشته، بان برـها، معدل داوطلگاهـبا توجه به اختالف سطح علمي دانش ،ريزي تحصيالت تكميلياساس مصوبه شوراي برنامه بردر اين رديف،  معدل مؤثر: -4رديف 

    دانشگاه و نمره علمي تراز شده است و به عنوان معدل مؤثر درج شده است.                   
 . است شده درجداوطلب  كد و نام رشته امتحاني اول (اصلي)در اين رديف،  كد و نام رشته امتحاني اول: -5رديف 

 .است شده درج )-33/33 و 100ه (فاصل دردر اين رديف، نام دروس امتحاني و نمرات اكتسابي داوطلب به ترتيب دروس  نمرات اكتسابي: -6رديف 

را  )رسد (يـك  آزمـون  يـك  چند درصد از نمـره  داوطلب كه است نشانگر آن در هر درس نمرات و اين گرديده درج درصدي صورتهب هر درس خام هاينمره -1 تبصره
 مثبـت  نمرات از محاسبه پس خواهد بود كه معني بدين خارجي زبان ، در درس75 خام نمره . مثالًاست آورده دسته غلط، ب هايپاسخ منفي از كسر نمرات پس
  .است شده) 75(هفتاد و پنج مذكور  در درس داوطلب خام ، نمرهشده داده هايپاسخ از حاصل منفي و

 هـاي پاسـخ  از حاصـل  منفي و مثبت نمرات از محاسبه پس كه است آن منزله ، بهاست شده ) درج0( عدد صفر درس در يك داوطلب خام كه نمره در مواردي -2 تبصره
   .است ) شده0( مذكور صفر در درس داوطلب خام ، نمرهشده داده

 است. شده درج »سفيد« مذكور كلمه درس باشد، در مقابل نداده پاسخ درس يك االتؤاز س يك هيچ به داوطلب كه مواردي در -3 تبصره

پاسـخ  از حاصـل  و منفـي  مثبـت  نمرات از محاسبه پس كه است آن منزله ، بهگرديده درج عدد منفي صورتهب درس در يك داوطلب خام نمره كه در مواردي -4 تبصره
  .است شده مذكور منفي در درس داوطلب خام ، نمرهشده داده هاي

برابـر ظرفيـت    چند اسامي ابتدا فهرست، 1398سال  ناپيوسته ارشد كارشناسي ضوابط آزمون شرايط و كليه بر اساس اينكه نظر به :كد ضريبوضعيت داوطلب در هر  -7رديف 
 صـالحيت  بررسـي  :شـامل  مختلـف  مراحـل  بـراي و خواهند بود  رشته به انتخاب اند) مجازگرفته قرار ظرفيت برابر چند رديف در كه (افرادي افراد و فقط اين استخراج
 ايـن  درگرايش رشته امتحاني،  هر در شده مذكور انجام علمي گزينش بر اساسوضع علمي داوطلبان گردند، لذا مي معرفي عملي ياتشريحي  آزمون در ، شركتعمومي

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 كليات و شرايط و ضوابط                1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  5صفحه 

  گردد.به شرح زير اعالم ميكارنامه اوليه نتايج  7شماره جدول مندرجات هر يك از مفهوم  .است شده مشخص جدول
هـر يـك از   و  كارنامـه  5بنـد  ذيـل  جـدول   در . ايـن كـد  دنباشـ يب يكسـان مـي  اهايي است كه داراي ضرمجموعه رشته گرايش ، كدنظور از كد ضريبم :كد ضريب -1-7

  .دفترچه راهنماي انتخاب رشته درج شده استدر  ،هاي تحصيليباالي جداول كدرشته محلنام و همچنين هاي امتحاني دفترچه راهنماي ثبتكدرشته
 چنـد  داراي كـه  هـايي در رشته( كد ضريب هر مربوط براي با ضرايب كهاختصاصي  آزمون نمره علمي حاصل از %80 بر اساس داوطلب از نمره است عبارت :كل نمره -2-7

  .مؤثر مقطع كارشناسيمعدل  %20و  شده باشند) محاسبهمي گرايش
  .درج گرديده است ،كد ضريب در هرو  سهميه در امتحاني رشته كنندگانشركت كليه بين در داوطلبكل  رتبهدر اين ستون، : سهميه در داوطلبكل  رتبه -3-7
       

اند و رشته امتحاني آنان داراي آزمون عملي، دروس پروژه و يا تشريحي بـوده و  نمره كل و رتبه داوطلب درج شده براي آن دسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته شده   
نمايد. به عبـارت ديگـر   ها تغيير ميچون پس از برگزاري آزمون مذكور و اعمال نمره دروس مربوط، اين رتبهباشد، گردد، غيرقابل استناد ميآزمون آن متعاقباً برگزار مي

    ها فقط تا اين مرحله معتبر و در گزينش نهايي معتبر نخواهد بود.اين رتبه
  .درج گرديده استگرفتن سهميه  نظر بدون در ،كدضريب هر دركنندگان رشته امتحاني كليه شركتبين  رتبه داوطلب دردر اين ستون،  بدون سهميه: داوطلبكل رتبه  - 7- 4
و نوبت دوم  روزانهدوره هاي تحصيلي رشتهآخرين رتبه مجاز در ستون، در اين : »شبانه«و نوبت دوم  روزانهدوره هاي رشتهسهميه در آخرين رتبه مجاز در  - 7- 5

   درج گرديده است. با توجه به سهميه كد ضريبدر هر  ،(شبانه)
مجاز يـا غيرمجـاز   كه نشانگر  ،كد ضريبدر هر و  و نوبت دوم شبانه روزانههاي دوره در رشته ستون،در اين : »شبانه«و نوبت دوم  روزانهدوره هاي رشتهنتيجه در  -6-7

دفترچه) همين هاي تحصيلي (اساس ضوابطي كه در دفترچه راهنماي انتخاب رشته مربوط، بركد ضريب هاي بودن داوطلب براي انتخاب كد رشته محل يا رشته محل
كـه در سـتون    ،باشـد مربوط به رشته امتحـاني مـي  كد ضريب هايي از شود. بدين ترتيب داوطلبي مجاز به انتخاب كد رشته محل يا رشته محلدرج شده، مشخص مي
درج شده باشد. بـه  » غيرمجاز«ي از رشته امتحاني كلمه كد ضرايبدرج شده است. بديهي است در صورتي كه در ستون نتيجه در مقابل » مجاز«نتيجه براي وي كلمه 

  باشد.غيرمجاز نمي كد ضرايبهاي منزله آن است كه داوطلب مجاز به انتخاب كدرشته محل يا كدرشته محل
هـاي تحصـيلي   رشـته  رتبه داوطلـب در سـهميه و در بـين عالقمنـدان بـه      ستون،در اين  :»شبانه«دوم نوبت و غير غيرروزانه هايدر دورهرتبه داوطلب در سهميه  -7-7

  درج گرديده است. مربوط  با توجه به سهميه كد ضريبدر هر  ،و غيرنوبت دوم (شبانه) غيرروزانه
و غيرنوبـت   غيرروزانههاي تحصيلي رشته برايآخرين رتبه مجاز  ستون،در اين  :»شبانه«و غيرنوبت دوم  غيرروزانهي هاسهميه در دورهآخرين رتبه مجاز در  - 7- 8

    درج گرديده است.مربوط  با توجه به سهميه كد ضريبدر هر  ،دوم (شبانه)
كـه نشـانگر    كد ضـريب در هر  ،و غيرنوبت دوم (شبانه) غيرروزانههاي تحصيلي رشتهدر  نتيجهستون، در اين : »شبانه«و غيرنوبت دوم  غيرروزانههاي هدورنتيجه در  -9-7

هـاي  اسـاس ضـوابطي كـه در دفترچـه راهنمـاي انتخـاب رشـته        مربوط، بر كد ضريبهاي مجاز يا غيرمجاز بودن داوطلب براي انتخاب كد رشته محل يا رشته محل
مربوط به رشته امتحـاني   كد ضريبهايي از رشته محلكدبدين ترتيب داوطلبي مجاز به انتخاب كدرشته محل يا  شود.دفترچه) درج شده، مشخص ميهمين تحصيلي (

از رشته امتحـاني  كد ضريب و يا كد ضرايبي درج شده است. بديهي است در صورتي كه در ستون نتيجه در مقابل  »مجاز«باشد كه در ستون نتيجه براي وي كلمه مي
  باشد.غيرمجاز نمي كد ضرايبهاي ج شده باشد. به منزله آن است كه داوطلب مجاز به انتخاب كدرشته محل يا كدرشته محلدر» غيرمجاز«كلمه 

بـه ترتيـب:    7- 9و  7- 8 ، 7- 7هـاي  از رشته امتحاني داوطلب، در رديف ،(شبانه)غيرنوبت دوم و  غيرروزانهلي يهاي تحصدر صورت وجود ظرفيت پذيرش در رشته        
  آخرين رتبه مجاز و نتيجه درج خواهد شد.، داوطلب رتبه

  :در كارنامه نتايج اوليه اطالعات رشته امتحاني دوم )ز -3
مربـوط بـه رشـته     اطالعـات  7و  6، 5، 4، 3، 1هاي رديف دربا اين تفاوت كه  ،باشدمياطالعات درج شده در اين قسمت مشابه اطالعات مندرج در اطالعات رشته امتحاني اول 

بـراي اطـالع    كد ضـريب وضعيت علمي داوطلب در هر و نمرات اكتسابي ، كد و نام رشته امتحاني دوممعدل مؤثر،  ،وضعيت انتخاب رشتهشماره داوطلب، امتحاني دوم به ترتيب 
  اند، درج گرديده است.داوطلباني كه در رشته امتحاني دوم نيز شركت نموده

   تحصيل محل اينترنتي انتخاب )ح
 :گيردمي زير انجام نكات بر اساس مختلف آموزشي هايدر گروه تحصيل محل اينترنتي انتخاب

 كـه  داوطلبـاني  از دسـته  اختيـار آن  در www.sanjesh.org :بـه نشـاني   از طريق پايگاه اينترنتي اين سازمان ، منحصراًدفترچه اين همراه به تحصيلي هايرشته انتخاب فرم -1
 شـود. مي داده باشند، قرارميرشته  انتخاب به مجاز و غيرنوبت دوم(شبانه) هاي غيرروزانهيا دورهنوبت دوم(شبانه) و هاي روزانه و در دوره ،اوليهنتايج  كارنامه 7رديف  براساس

هاي روزانه، نوبت دوم، دوره از عالقه مورد يهامحل كد رشته انتخاب به نسبت، كارشناسي ارشد ناپيوسته راهنماي آزمونهاي دفترچه دقيق مطالعه با است الزم داوطلبانلذا 
 تـا  حـداكثر يا بورسيه  داراي شرايط خاص وهاي همچنين رشته و ، مشتركپرديس خودگردانهاي ، دورههاي مجازي، رشتهآموزش عالي غيرانتفاعي، مراكز پيام نور مؤسسات

 انتخـاب  فـرم  در ،منـدي عالقه ترتيب به را انتخابي يهامحل كدرشته و اقدام كارنامه 7 شمارهجدول  »نتيجه« عنوان توجه به مندرجات ذيل با محل كد رشته(يكصد)  100
 .نمايند درج ،اينترنتي رشته

 متقاضـي  نيز )نامثبتراهنماي  دفترچه 6مندرج در صفحه ( امتحاني رشته كد 63از  يكي در )اول امتحاني (رشته اصلي امتحاني رشته بر عالوه كه از داوطلباني دسته آن :تبصره
 رشـته  ، انتخابمذكور تبصره بر اساس دارد كه باشند، ضرورتمي رشته انتخاب مجاز به خود اوليه كارنامه(قسمت اطالعات رشته امتحاني دوم)  7رديف  به توجه با اند وشده

امتحـاني   (رشته اصلي رشته يهامحل كد رشته تمايل صورت در دارد ضرورت كهدر نظر گرفته شده است  رشته انتخاب فرم فقط يك نيز داوطلبان از قبيل اين برايضمناً  .نمايند
  .نمايند درجعالقه  اولويت ترتيب به ،فرمهمين يك  ) را دردوم رشته امتحاني كدرشته( بعدي رشته يهامحل كدرشته و )اول

اينترنتـي  سايت  پيك سنجش وهاي مندرج در (مطابق اطالعيه شده اعالم زماني برنامه بر اساساز طريق سايت سازمان، اينترنتي خود را  رشته فرم انتخاب بايد داوطلب هر -2
 و بـوده گيرد كـه نشـانگر مراحـل طـي شـده      مي طريق سايت در اختيار وي قرار از يرقم 15 رسيدصورت انجام صحيح انتخاب رشته  بديهي است درتكميل نمايد،  سازمان)

رسـيد  بديهي است چنانچه داوطلبان به هر دليل موفق به دريافت  .)تهيه نمائيدفرم تكميل شده خود پرينت  شود ازپيشنهاد مي( نگهداري نمايد ورا يادداشت آن  دداوطلب باي
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  نشده است.  نشده باشند، انتخاب رشته آنان در سايت سازمان ثبت نخواهد شد و به عبارت ديگر فرايند انتخاب رشته براي اين دسته از داوطلبان انجام  يرقم 15انتخاب رشته 
اينترنتـي   رشـته  انتخـاب  فرم تكميل به از اقدام قبل ،آزمون اين در كننده) شركتالتحصيالنو فارغ (دانشجويان پزشكي گروه هايرشته در تحصيلي مدرك دارنده داوطلبان -3

 باشـند. بـديهي   نداشتهبراي ادامه تحصيل  و منعي خود را مشخص وضعيت پزشكي و آموزش ، درمانبهداشت وزارت به تعهد خدمت لحاظ طرح از بايد كه باشند داشته توجه
 خواهد بود.  داوطلب شخص عهده به آن عواقب در غير اينصورت است

 توجـه  ،اينترنتـي  رشـته  انتخاب فرم تكميل به از اقدام قبل ،آزمون در اين كننده) شركتالتحصيالنو فارغ نشجويان(دا دبيري هايدر رشته تحصيلي مدرك دارنده داوطلبان -4
 داوطلـب  شـخص  عهـده  بـه  آن عواقـب  اينصورت غير در است نمايند. بديهي خود را مشخص وضعيت آموزش و پرورش وزارت به بايد از لحاظ تعهد خدمت باشند كه داشته

 خواهد بود. 

 .براي انجام مصاحبه به مؤسسه ذيربط مراجعه نماينددر زمان مقرر الزم است شوند هاي داراي مصاحبه علمي، مجاز به انتخاب رشته ميآن دسته از داوطلباني كه در رشته -5

محل  كد رشتهكه در ستون مالحظات  ،شرايط خاص داراي عالي آموزش مؤسسات همچنين و دهنده بورس هايها و ارگانها، سازمانوزارتخانه شرايط و ضوابط اختصاصي -6
 كد رشته اين انتخاب از قبل داوطلبان لذا .درج شده است(با عنوان شرايط درج انتهاي دفترچه)  مربوط جمله بورسيه به همراه نام ارگان بورس دهنده و يا داراي شرايط خاص

  .نمايند توجهها در انتهاي اين دفترچه در بخش پيوستمربوط  اجرايي هايدستگاه ضوابط اختصاصي شرايط و مورد به حسب بايد بر هامحل

 2 در حـداكثر  تواننـد ضوابط مـي  بر اساسباشند، ميدر دوره هاي روزانه و نوبت دوم (شبانه) كه مجاز به انتخاب رشته  1358 و 1357 امتحاني هايكد رشتهكليه داوطلبان  -7
ينـد.  و مشخص نمودن آن در فرم انتخاب رشته اينترنتـي اقـدام نما  پروژه  2 توانند نسبت به انتخاب حداكثر، لذا اين دسته از داوطلبان در صورت تمايل ميپروژه شركت نمايند

با توجه  رشته اقدام نمايند. انتخابپرداخت و سپس نسبت به  هزار) ريالپانصد ( 000/500مبلغ ابتدا هزينه آزمون عملي به ازاي هر پروژه بدين منظور بايستي بديهي است 
زمان برگـزاري آزمـون تشـريحي،    ضمناً . ه نخواهد شداز اين رشته امتحاني داد پروژه 2به هوشمند بودن سيستم انتخاب رشته اينترنتي، به هر داوطلب اجازه انتخاب بيش از 

خواهد بود، كه جزئيات كامـل در خصـوص    مردادماهنيمه اول در  )1364و  1362 ،1360 ،1358، 1357، 1356، 1352، 1351 ،1350 هاي امتحانيكدرشته( عمليپروژه و يا 
  منتشر خواهد شد.سازمان اين  پايگاه اطالع رسانياز طريق  31/4/1398تاريخ در اطالعيه صورت  هببرگزاري آزمون و  شركت در آزمون عملي تاريخ پرينت كارت

           

كارشناسـي ارشـد   داوطلبان آزمون  دسته از كل كشور، آن 1364قانون بودجه سال  49 ت محترم وزيران به استناد بند (الف) تبصرهأتصميم هي بر اساس         
 ،1360 ،1358، 1357، 1356، 1352، 1351 ،1350 هـاي امتحـاني  كـد رشـته   درهاي روزانه و نوبت دوم( شبانه) دورهمجاز به انتخاب رشته  ناپيوسته

هزار) ريال پانصد ( 000/500مبلغ  نسبت به پرداختبا انتخاب رشته  همزمان بايد ،باشندميپروژه يا لي و معتشريحي،  كه داراي آزمون 1364و  1362
  .نمايند اقدام شبكه شتابهاي بانكي عضو از طريق سيستم اينترنتي و توسط كارتمربوط  هزينه برگزاري آزمون بابت

   شركت در آزمون عملي و تشريحي در  24/1/98با توجه به مصوبه يازدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيالت تكميلي مورخ
منحصراً براي داوطلباني كه براساس كارنامه نتايج اوليه در دوره روزانه  1364و  1362، 1360، 1358، 1357، 1356، 1352، 1351، 1350هاي امتحاني كدرشته

به  شته خود داشته باشند، ضرورت دارد.در فرم انتخاب ر و نوبت دوم (شبانه) و تمايل به انتخاب رشته محل هاي دوره روزانه مجاز باشندو نوبت دوم (شبانه) 
 و شـبانه  هاي غيرروزانـه هاي دورهمجاز نشوند و يا در فرم انتخاب رشته خود رشته محل ت دوم (شبانه)نوب و عبارت ديگر براي داوطلباني كه در دوره روزانه

نمايند، آزمون عملي برگزار نخواهد شـد.  كنند و يا براي انتخاب رشته محلهاي دانشگاه آزاد اسالمي اقدام (غيرانتفاعي، پرديس خودگردان، پيام نور) را درج 
نمره كل نهايي بدون احتساب آزمونهاي عملي و تشريحي حسب مورد در  پيام نور غيرانتفاعي، پرديس خودگردان وهاي رشته محلهاي دورهمالك پذيرش در 

 .ها خواهد بودهريك از كدضريب

به پرداخت هزينه آزمون عملي در تاريخ ، كه نسبت و نوبت دوم (شبانه) هاي دوره روزانهبديهي است براي آن دسته از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته  
و اين  نگرديدهاقدام ننموده باشند، كارت ورود به جلسه صادر  مربوطهاي محلرشته تكميل فرم انتخاب رشته اينترنتي و انتخاب كد فوق و همچنين 

داوطلباني مجاز به شركت در پروژه و يـا آزمـون   الزم به توضيح است  را نخواهند داشت.پروژه عملي و يا ، تشريحي داوطلبان اجازه شركت در آزمون
 هاي امتحاني فوق خواهند بود كه:عملي رشته

  شده باشند. و نوبت دوم (شبانه) هاي روزانهدر دوره براساس كارنامه نتايج اوليه در رشته و گرايش مربوط مجاز به انتخاب رشته -
ها اعالم نموده و نسـبت بـه پرداخـت هزينـه فـوق      ، عالقمندي خود را براي شركت در پروژه و يا پروژهبانهو ش هاي روزانهدر دوره همزمان با انجام انتخاب رشته - 

بايست نسبت به پرداخت هزينه براي هر پروژه بـه  نمايند، ميپروژه اعالم  3و يا  2عالقمندي خود را براي شركت در  كهبراي هر پروژه اقدام نمايد. (داوطلباني 
  ريال اقدام كنند). 000/500مبلغ 

  هاي مربوط به هر پروژه و يا آزمون عملي را در فرم انتخاب رشته خود درج نمايند.محل كدرشته -
 غايـب   ،يري پروژه يا آزمون عملهمچنين الزم به تاكيد است در صورتي كه داوطلب در اين مرحله نسبت به اعالم عالقمندي و پرداخت هزينه اقدام نمايد ولي در تاريخ برگزا

صفر منظور شده و نمـره كـل نهـايي    » 0«صورت نمره هجلسه آزمون باشد و يا اگر داوطلبي در اين مرحله اعالم عالقمندي ننمايد، نتيجه پروژه و يا آزمون عملي براي آنها ب
  محاسبه خواهد شد.» 0«آنها با اعمال نمره صفر 

بايسـت پـس از اعـالم    ، ميهستند هاي تحصيلي مراكز و واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالميعالقمند به انتخاب رشتهمجاز به انتخاب رشته كه آن دسته از داوطلبان  -8
آزاد اسـالمي بـه نشـاني:     سـايت مركـز آزمـون دانشـگاه     بـه  30/4/1398از تـاريخ  رشـته  بـراي اطـالع از زمـان و نحـوه انتخـاب      نتيجه اوليه آزمـون و دريافـت كارنامـه،    

www.azmoon.org هاي دانشگاه آزاد اسالمي با استفاده از كد دسترسي مندرج در كارنامه اعالم نتايج اوليه آزمون بطور مجـزا  مراجعه نمايند. انتخاب رشته براي رشته
زش عـالي و يـا دانشـگاه آزاد اسـالمي پذيرفتـه شـوند       ها و مؤسسات آمـو هاي دانشگاهپذيرد. بديهي است داوطلباني كه در يكي از رشتهو از طريق دانشگاه مذكور انجام مي

  نام و مشغول به تحصيل شوند.توانند به دلخواه خود منحصراً در يكي از مؤسسات ثبتمي
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  هاي تحصيلي انتخاب رشتهاينترنتي فرم  )ط
نمايند كـه  بندهاي ذيل را مشاهده ميمجاز به انتخاب رشته، به هنگام ورود به محيط برنامه اينترنتي انتخاب رشته داوطلبان  قابل توجه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته:* 
 هر در ،نموده كتمانعمداً يا سهواً  را قيحقاي داوطلب كه شود مشخص زمان هرشود. بديهي است به آنها اجازه انتخاب رشته داده مي صورت عالمتگذاري در يكي از اين موارد در

  گردد.حق هرگونه اعتراضي از وي سلب مي و شد خواهد محروم بعد سال آزمون و اين آزمون ازكه باشد،  ...) و تحصيل حين ،شدنپذيرفته( مرحله
  □. باشدميييد أت دمحل تحصيل دوره كارشناسي) مورو  اطالعات فوق (معدل، رشته -1
  □داراي مغايرت است.  ييد نبوده وأت دمحل تحصيل دوره كارشناسي) مورو  اطالعات فوق (معدل، رشته -2

نسـبت بـه تغييـر معـدل     اصالح و ويرايش موارد مربوط داده خواهد شد. لذا الزم است داوطلبان ابتدا اجازه نمايند به آنها در صورتي كه داوطلبان بند دوم را عالمتگذاري  تبصره:
التحصـيلي و  آموختگـان دوره كارشناسـي معـدل منـدرج در مـدرك فـارغ      دانش نمايند.اقدام (اطالعيه توزيع كارت ورود به جلسه)  12/3/98براساس مفاد اطالعيه مورخ خود 

 نمايندخود را در محل مربوط درج  صيلدانشگاه محل تحو سپس رشته تحصيلي و  30/11/1397دانشجويان سال آخر ميانگين معدل واحدهاي گذرانده شده خود را تا تاريخ 
   پس از ويرايش اين موارد و تأييد آنها، اجازه انتخاب رشته به آنان داده خواهد شد. كه

  □التحصيل نخواهم شد. فارغ       □د. شالتحصيل خواهم در مقطع كارشناسي فارغ 31/6/1398حداكثر تا تاريخ  -3
 .د، قبولي شما باطـل خواهـد شـد   گرديموفق به دريافت مدرك كارشناسي خود ن 31/6/1398شدگان نهايي آزمون قرار بگيريد و تا تاريخ چنانچه در رديف پذيرفته  توضيح مهم: 

پذيرفته شـدگان  كليه  18/10/1395هاي تحصيالت تكميلي مورخ بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره ذكر استالزم به 
  نخواهند داشت.را  1399سال كارشناسي ارشد ناپيوسته حق شركت در آزمون  1398سال كارشناسي ارشد ناپيوسته در آزمون  روزانهدوره 

در  ،كارنامـه  7رديـف  جات راي داوطلباني كه با توجه به منـدر گاه اينترنتي اين سازمان منحصراً بهاي تحصيلي اينترنتي همزمان با كارنامه نتايج اوليه در پايفرم انتخاب رشته     
لـذا داوطلبـان الزم اسـت بـراي ورود بـه سـايت انتخـاب رشـته از دو روش ورود          ،باشـد يت ميؤباشند، قابل رمجاز به انتخاب رشته مي هاي غيرروزانههاي روزانه و يا دورهدوره

  هاي انتخابي و تكميل فرم مذكور، اقدام نمايند.كد ملي، نسبت به ثبت كدرشته محل شماره پرونده، شماره داوطلب و -2نام. گيري ثبتره شماره پرونده و كد -1اطالعات: 
ها دانشگاه و پيام نوردانشگاه  ، مشترك وپرديس خودگردان ،مجازيهاي ؛ دورهكارنامه نتايج اوليه 7در جدول شماره  و غيرنوبت دوم(شبانه) هاي غيرروزانهز دورهامنظور  تبصره:

اين دفترچه راهنما  شرايط دانشگاهها و موسسات قسمتها در ، كه شرايط و ضوابط مربوط به اين دورهباشدميو دانشگاه آزاد اسالمي  غيرانتفاعيآموزش عالي مؤسسات و 
   .دام نمايندق) درج شده است كه داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته نسبت به مطالعه دقيق آنها ا297ه (صفح

عنـوان   در حد امكان خطاهاي احتمالي داوطلبان را در زمان انتخاب رشته اينترنتي به آنان تذكر دهـد (بـه   ،بيني گرديدهسيستم انتخاب رشته كه تا حدودي، هوشمند پيش در     
رشـته   يـك يـا چنـد كـد ضـريب     يا اينكه داوطلـب در   محلي كه داوطلب در آزمون آن شركت نكرده و يا مجاز به انتخاب رشته نشده باشد و كدرشتهمثال: اعالم خطاي انتخاب 

ه داوطلبي نسـبت بـه رفـع خطاهـاي داده     امتحاني خود مجاز به انتخاب رشته نگرديده است و ...)، لذا الزم است داوطلبان اين مورد را نيز در نظر داشته باشند. بديهي است چنانچ
  د.دانخواهد  يرقم 15رسيد انتخاب رشته به اين داوطلب سيستم  شده اقدام ننمايد، انتخاب رشته وي كامل نگرديده و

           
  

  

هيچگونه اقـدامي نيـز از سـوي     حيطه وظايف سازمان سنجش آموزش كشور نبوده و گرايش و انتقال دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد در نظر به اينكه تغيير رشته، تغيير -1
  خود دقت الزم را بعمل آورند.به هنگام انتخاب رشته گردد كيد ميأبه داوطلبان ت باشدمياين سازمان ميسر ن

نام كنندگان در كدرشـته محـل مربـوط    هاي مجازي و پرديس خودگردان براي تشكيل كالس به حدنصاب نرسد و با توجه به تعداد ثبتنام شدگان در دورهچنانچه تعداد ثبت -2
در غيـر ايـن صـورت اقـدام      هاي داراي نمره علمي الزم، اقدام خواهد شد.نتقال فرد يا افراد پذيرفته شده به ساير اولويتامكان تشكيل كالس وجود نداشته باشد، نسبت به ا

    تواند در آزمون سال آينده شركت نمايد. پذير نبوده و فرد ميديگري امكان
 325صـفحه   درنمونه منـدرج  ي انتخابي خود را به ترتيب عالقه در فرم هامحل كد رشتهترنت، هاي تحصيلي در اينگردد قبل از اقدام به انتخاب رشتهبه داوطلبان توصيه مي -3

  هاي تحصيلي خود اقدام نمايند.شتهنسبت به تكميل فرم انتخاب رو خطاي كمتري  ترو سپس به پايگاه اينترنتي اين سازمان مراجعه تا در مدت زمان كوتاهاين دفترچه درج 
داوطلبـان رسـيده    هاي اين سـازمان بـه اطـالع   اطالعيهيا هاي راهنما و هايي كه داراي شرايط و ضوابط خاصي بوده و اين شرايط در دفترچهرعايت شرايط و ضوابط در رشته -4

ليه تبعات ناشي از آن صـرفاً متوجـه   ك و در آنها قبول شوند، ها مبادرت نمودهباشد و چنانچه داوطلبان فاقد شرايط، نسبت به انتخاب اينگونه رشتهاست، به عهده داوطلبان مي
 خود اين داوطلبان بوده و مسئوليتي به عهده اين سازمان نخواهد بود.

  .نيست تعويض يا و تغيير قابل عنوان هيچ بهو اتمام مهلت ويرايش نهايي  ييدأت و كميلت از پساينترنتي  تحصيلي هايرشته انتخاب فرم در مندرج انتخابي يهامحل كد -5

   مهمخيلي  هاييادآوري )ي
لـذا داوطلبـاني كـه بـر اسـاس نتيجـه        ،عنوان گرديدهرشته هاي ديگر يكي از گرايشپذيرش با ضرايب  ،هاي تحصيليبرخي رشتهدر ستون مالحظات داوطلبان دقت نمايند  -1

 كنـار  همچنـين در  را نيز در صورت تمايل انتخاب نمايند. هامحلتوانند اين گونه اند، ميمندرج در كارنامه مجاز به انتخاب رشته يا گرايش درج شده در ستون مالحظات شده
  همين منظور نيز درج شده است.به مربوط  ضريب هاي تحصيلي، كدباالي جداول رشته درامتحاني عنوان رشته 

يديه به هيچ عنوان قابل تغيير و يا تعويض نيست، به داوطلبان گرامـي اكيـداً   أيپس از گرفتن ت ي انتخابي درج شده در فرم انتخاب رشته اينترنتيهامحلبا توجه به اينكه كد  -2
محل دانشگاه، دوره، ميـزان شـهريه   هاي انتخابي (كد رشتههاي تحصيلي خود، جزئيات و اطالعات مربوط به گردد قبل از اقدام به تكميل نهايي فرم انتخاب رشتهتوصيه مي

  موده و مد نظر داشته باشند.) را مطالعه نهاي مختلف و ...دوره
گذرانـدن   رشـته قبـولي باشـند، موظـف بـه      پذيرفته شوند و داراي مدرك كارشناسي غير متناسب با 1398سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهآزمون  داوطلباني كه در دسته از آن -3

  شود.(جبراني) نيز توسط دانشجو پرداخت مي نيازپيش دروس هزينه و آموزشي مربوط بوده تشخيص گروه (جبراني) به نيازپيشدروس 
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 كليات و شرايط و ضوابط                1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  8صفحه 

بـر اسـاس مصـوبه چهـارمين جلسـه شـوراي سـنجش و پـذيرش دانشـجو در          درج گرديده،  1398سال كارشناسي ارشد ناپيوسته دفترچه شماره يك آزمون  همانگونه كه در -4
هـاي روزانـه   شـدگان دوره ه( به اسـتثناي پذيرفتـ   مقاطع دكتري و كارشناسي ارشد ناپيوسته، دانشجويان در حال تحصيل در 18/10/1395هاي تحصيالت تكميلي مورخ دوره

بايست تا پايان مي 1398، براي شركت در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال )اندنداشتهرا  1398كه حق شركت در آزمون سال  1397آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال
، از تحصيل انصراف قطعي حاصل نموده باشند. بديهي است در صورت عدم انصـراف قطعـي   )25/9/1397( 1398آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال در نام مهلت مقرر ثبت

قبـولي آنـان در    ،1398در زمان مقرر، در صورت قبولي در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سـال   و قبل ازآن) 96شاغل به تحصيل ( ورودي هاي سالاز تحصيل دانشجويان 
  پذير نخواهد بود. آزمون لغو و اقدامي نسبت به درخواست آنان، امكان

 845مصـوبه جلسـه   » هـاي ورودي مقـاطع بـاالتر   نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غيررسمي در آزمـون آيين«بايست حائز شرايط دارندگان مدارك تحصيلي معادل مي -5
هـا و  توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع به كليه دانشـگاه  28/5/92مورخ  77633/2لوم، تحقيقات و فناوري كه طي بخشنامه شماره شوراي گسترش آموزش عالي وزارت ع

ي عـالي  شـورا  3/9/1377مورخ  432موسسات آموزش عالي ابالغ گرديده، باشند. بديهي است آن عده از دارندگان مدارك معادل كه قبل از تاريخ ابالغ مصوبه جلسه شماره 
 گيرند.اند، در شمول اين مصوبه قرار ميشده هاي معادل پذيرفتههاي معادل) در دورهانقالب فرهنگي (مبني بر ممنوعيت برگزاري دوره

بـه   1381تـا   1377هـاي  شوراي عالي انقالب فرهنگي، كليه دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيان كـه طـي سـال    26/8/1394مورخ  771براساس مصوبه جلسه  -6
 شوند.براي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي باالتر برخوردار مي 28/5/1394مورخ  77633/2اند، حسب مورد از تسهيالت مصوبه شماره هاي مذكور راه يافتهدوره

موعد مقرر موفق به انتخاب رشـته   داوطلباني كه در دسته از آنلذا  ،پذيردشود صورت ميها منتشر ميانتخاب رشته اينترنتي منحصراً در محدوده زماني كه از طريق اطالعيه -7
  .خواهند شدي ادامه مراحل آزمون تلق به منزله انصراف از نشوند

 داوطلـب  توسـط  انتخابي تحصيل محل كدهاييا تأخر  تقدم گيرد، لذا ترتيبمي انجام علمي گزينش از داوطلبان هر يك براي شده محاسبه كل نمره بر اساس اينكه نظر به -8
 باشد.  مربوط مي در محل تحصيل به داوطلب عالقه ترتيبنشانگر  تحصيل كد محل تقدم و منحصراً نخواهد داشت نهايي گزينش در يا امتيازي ثيرأت هيچگونه

 شـرايط  داراي يـا  و غيرانتفاعيغيردولتي و  عالي آموزش مؤسسات ،و مشترك پرديس خودگردان ،مجازي، نوبت دوم :هايدوره تحصيلييهامحل كدرشته داوطلبان متقاضي -9
هـاي  پايگـاه ضـمن مراجعـه بـه    هاي پذيرنده دانشجو، الزم است در خصوص ميزان شهريه دانشگاهداوطلبان لذا  باشند.مي شهريه پرداخت به ملزم ،دانشگاه پيام نور و خاص

   .به دقت مطالعه نمايندنيز همين دفترچه راهنما را  297توضيحات مندرج در صفحه هاي مربوط، دانشگاه اطالع رساني
          

، نام دانشگاه يـا مؤسسـه آمـوزش عـالي     تحصيليرشته و گرايش با ذكر عنوان دوره  ذيل عنوان هر هاي مختلف تحصيلي، دردورهتحصيل ي هامحلالزم به ذكر است كه         
 صورت يكجا درج شده است.ههاي تحصيلي بدر جداول رشته محل تحصيل، ظرفيت، جنس پذيرش و توضيحات مربوط،

 مؤسسـات  و هادانشگاه درخواست اساس بر دفترچه در اين مندرج تحصيلي يهامحل كد رشتهاز  دانشجو در برخي پذيرش ظرفيت كاهش يا و افزايش امكان اينكه به نظر -10
 گيرد.مي انجام نهايي گزينش يافته تغيير ظرفيت بر اساس كه است بديهي لذا بود، خواهد ذيربط عالي آموزش

بر اساس مصوبه چهـارمين جلسـه    گردد. همچنين مجدداً تأكيد ميگرددميلغو  آنان قبولي اينصورت شوند، در غير التحصيلفارغ 31/6/1398 تاريخ تا بايد حداكثر داوطلبان -11
 حـق ، 1398سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهآزمون  روزانه دورهشدگان پذيرفتهكليه  18/10/1395هاي تحصيالت تكميلي مورخ شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره

  .را نخواهند داشت 1399 ارشد ناپيوسته سال كارشناسي آزمون در شركت

 شخصاً با 30/5/1398 تاريخ تا حداكثراست  دهد، الزمنميرا  فوق تا تاريخ شدن التحصيلفارغ احتمال داليليبه  داوطلبي رشته انتخاب فرم تكميل از كه بعد صورتي در :تبصره
 فـرم  تكميـل  بـه  مراجعـه و نسـبت   كشـور  آمـوزش  سنجش سازمان بهنام و اطالعات كارت اعتباري ثبتعكسدار معتبر  شناسايي كارت يا و شناسنامه اصل داشتن همراه به

امضاء داوطلب در ذيل درخواست  (اثرانگشت و يا با ارسال درخواست كتبي و دارد و رسيد دريافت اقدام 1398 سالكارشناسي ارشد ناپيوسته  ورودي آزمون از گزينش انصراف
اداره بـه   15875-1365: صندوق پسـتي  ،تهران :پست سفارشي به آدرس التحصيلي خود را از طريقيا كارت ملي موضوع عدم فارغ وبه همراه تصوير شناسنامه  الزامي است)

بعـد از   كـه  هاييدرخواست به استگردد. بديهي  حذف نهايي تا از گزينشبه نحوي ارسال نمايند كه تا تاريخ مذكور واصل شود،  اين سازمان كارشناسي ارشدواحد ـ   نامثبت
  .و كليه تبعات آن متوجه شخص داوطلب خواهد بود شد نخواهد داده اثر شود ترتيب واصل سازمان اين تاريخ تعيين شده به

 شـدگان قبـول  فهرسـت  اسـتخراج  از پـس  الزم اطالعات حاوي ايكارنامه ،1398 سال كارشناسي ارشد ناپيوسته ورودي آزمون نهايي در گزينش نتيجه آگاهي از منظور به -12
  اين سازمان در اختيار داوطلبان قرار داده خواهد شد.اينترنتي طريق سايت  از نهايي

كه باشـد، قبـولي وي در    ...) و تحصيل حيننام، ثبت ،شدنپذيرفته ،انتخاب رشته( مرحله هر در ،نموده كتمانعمداً يا سهواً  را قيحقاي ،داوطلب كه شود مشخص زمان هر -13
  گردد.و حق هرگونه اعتراضي از وي سلب مي شد خواهد محرومنيز  بعد سال آزموناز شركت در  ولغو  آزموناين 

  يادداشت:
يـن سـازمان و در صـورت لـزوم از     ااينترنتـي  رساني سازمان سنجش آموزش كشور) و يا سايت نامه خبري و اطالعطريق نشريه پيك سنجش (هفته از هرگونه تغيير -1

  هاي گروهي اعالم خواهد شد. طريق رسانه
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش  15875-4378  :و يا صندوق پستيسيستم پاسخگويي اينترنتي اين سازمان طريق  از توانندداوطلبان در صورت لزوم مي -2

  .يندتماس حاصل نما  021-42163  تلفن: وده و يا با شمارهارسال مدارك مستند مكاتبه نم با ،كشور
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گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 9 
 

  هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه علوم انسانيكدرشته محل -1جدول شماره 
 ) 1زبان و ادبيات فارسي (كد ضريب  - 1101

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 10001  دانشگاه اراك رسيزبان و ادبيات فا 20 -  
 روزانه 10002  دانشگاه اروميه زبان و ادبيات فارسي 17 - 
 روزانه 10003  دانشگاه اصفهان زبان و ادبيات فارسي 9 - 

 روزانه 10004  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  زبان و ادبيات فارسي 20 - فقط زن
 روزانه 10005  شگاه ايالمدان زبان و ادبيات فارسي 15 - 
 روزانه 10006  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  زبان و ادبيات فارسي 14 - 
 روزانه 10007  دانشگاه بيرجند زبان و ادبيات فارسي 10 - 
 روزانه 10008  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  زبان و ادبيات فارسي 10 - 
 روزانه 10009  دانشگاه تبريز زبان و ادبيات فارسي 11 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 10010  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  زبان و ادبيات فارسي 6 -

 روزانه 10011  دانشگاه تربيت مدرس زبان و ادبيات فارسي 5 -
 روزانه 10012  اندانشگاه تهر زبان و ادبيات فارسي 8 -
 روزانه 10013  دانشگاه جهرم زبان و ادبيات فارسي 9 -
 روزانه 10014  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  زبان و ادبيات فارسي 11 -
 روزانه 10015  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  زبان و ادبيات فارسي 12 -
 روزانه 10016  نوردي و علوم دريايي چابهاردانشگاه دريا زبان و ادبيات فارسي 7 -
 روزانه 10017  كرمانشاه - دانشگاه رازي  زبان و ادبيات فارسي 10 -

 روزانه 10018  دانشگاه زابل زبان و ادبيات فارسي 4 - 
 روزانه 10019  دانشگاه زنجان زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 روزانه 10020  كازرون -  دانشگاه سلمان فارسي زبان و ادبيات فارسي 16 - 
 روزانه 10021  دانشگاه سمنان زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 روزانه 10022  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 روزانه 10023  دانشگاه شهركرد زبان و ادبيات فارسي 11 - 
 روزانه 10024  رمانك -دانشگاه شهيد باهنر  زبان و ادبيات فارسي 12 - 
 روزانه 10025  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زبان و ادبيات فارسي 9 - 
 روزانه 10026  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  زبان و ادبيات فارسي 15 - 
 روزانه 10027  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  زبان و ادبيات فارسي 15 - 

 روزانه 10028  شگاه شيرازدان زبان و ادبيات فارسي 7 -
 روزانه 10029  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  زبان و ادبيات فارسي 8 -
 روزانه 10030  دانشگاه فردوسي مشهد زبان و ادبيات فارسي 7 -

 روزانه 10031  دانشگاه قم زبان و ادبيات فارسي 10 - فقط مرد
 روزانه 10032  دانشگاه قم و ادبيات فارسيزبان  10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 روزانه 10033  دانشگاه كاشان زبان و ادبيات فارسي 8 -
 روزانه 10034  سنندج - دانشگاه كردستان  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 روزانه 10035  گرگان - دانشگاه گلستان  زبان و ادبيات فارسي 17 -
 روزانه 10036  ددانشگاه گنب زبان و ادبيات فارسي 8 -
 روزانه 10037  رشت -دانشگاه گيالن  زبان و ادبيات فارسي 12 -
 روزانه 10038  خرم آباد -دانشگاه لرستان  زبان و ادبيات فارسي 12 -
 روزانه 10039  بابلسر -دانشگاه مازندران  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 روزانه 10040  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  زبان و ادبيات فارسي 12 -
 روزانه 10041  دانشگاه نيشابور زبان و ادبيات فارسي 8 -
 روزانه 10042  ايرانشهر -دانشگاه واليت  زبان و ادبيات فارسي 10 -
 روزانه 10043  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  زبان و ادبيات فارسي 6 -
 روزانه 10044  در عباسبن -دانشگاه هرمزگان  زبان و ادبيات فارسي 8 -
 روزانه 10045  دانشگاه ياسوج زبان و ادبيات فارسي 15 -
 روزانه 10046  دانشگاه يزد زبان و ادبيات فارسي 10 -
 روزانه 10047  دانشگاه اراك زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 12 -
 روزانه 10048  يرجنددانشگاه ب زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 14 -
 روزانه 10049  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 10 -
 روزانه 10050  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 11 -
 روزانه 10051  كرمانشاه - دانشگاه رازي  قيزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبي 9 -
 روزانه 10052  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 12 -
 روزانه 10053  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 6 -
 روزانه 10054  دانشگاه فردوسي مشهد تطبيقيزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات  6 -
 روزانه 10055  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 12 -
 روزانه 10056  دانشگاه تربيت مدرس زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 5 -
 روزانه 10057  ه شيرازدانشگا زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 5 -
 روزانه 10058  خرم آباد -دانشگاه لرستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 8 -
 روزانه 10059  دانشگاه فردوسي مشهد زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 7 -
 روزانه 10060  اردبيل -  دانشگاه محقق اردبيلي زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 10 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 10061  پرديس بحر العلوم شهركرد - دانشگاه فرهنگيان  زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 15 -
 روزانه 10062  ديس دكتر شريعتي ساريپر - دانشگاه فرهنگيان  زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 15 -
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  صفحه 10 
 

 ) 1زبان و ادبيات فارسي (كد ضريب  - 1101  ادامه 

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 زش و پرورشوزارت آمو

 روزانه 10063  پرديس شهيد باهنر اصفهان - دانشگاه فرهنگيان  زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 15 -
 روزانه 10064  پرديس شهيد باهنر كرمان - دانشگاه فرهنگيان  زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 15 -
 روزانه 10065  پرديس شهيد رجايي اروميه - دانشگاه فرهنگيان  زش زبان فارسيزبان و ادبيات فارسي گرايش آمو 15 -
 روزانه 10066  پرديس شهيد رجايي شيراز - دانشگاه فرهنگيان  زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 15 -
 روزانه 10067  طهري زاهدانپرديس شهيد م - دانشگاه فرهنگيان  زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 15 -
 روزانه 10068  پرديس شهيد مفتح شهرري - دانشگاه فرهنگيان  زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 15 -
 روزانه 10069  پرديس شهيد مقصودي همدان - دانشگاه فرهنگيان  زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 15 -
 روزانه 10070  پرديس عالمه اميني تبريز - دانشگاه فرهنگيان  فارسي گرايش آموزش زبان فارسيزبان و ادبيات  15 -
 روزانه 10071  دانشگاه بيرجند زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 10 -
 روزانه 10072  كرمانشاه - دانشگاه رازي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 7 -
 روزانه 10073  دانشگاه شهركرد دبيات فارسي گرايش ادبيات رواييزبان و ا 10 -

 روزانه 10074  بجنورد -دانشگاه كوثر (ويژه خواهران)  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 20 - فقط زن
 روزانه 10075  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 6 -
 روزانه 10076  كازرون - دانشگاه سلمان فارسي  بان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارشز 6 -

 روزانه 10077  دانشگاه كاشان زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 7 - محل تحصيل پرديس خواهران -فقط زن 
 روزانه 10078  دانشگاه تربيت مدرس زبان و ادبيات فارسي گرايش نظريه و نقد ادبي 5 -
 روزانه 10079  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  زبان و ادبيات فارسي گرايش نظريه و نقد ادبي 6 -
 روزانه 10080  رشت -دانشگاه گيالن  زبان و ادبيات فارسي گرايش نظريه و نقد ادبي 12 -
 روزانه 10081  تبريز - بايجان دانشگاه شهيد مدني آذر زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات معاصر 15 -
 روزانه 10082  ايرانشهر -دانشگاه واليت  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات معاصر 10 -
 نوبت دوم 10083  دانشگاه اراك زبان و ادبيات فارسي 10 -
 نوبت دوم 10084  دانشگاه اروميه زبان و ادبيات فارسي 5 -
 نوبت دوم 10085  اصفهان دانشگاه زبان و ادبيات فارسي 7 -

 نوبت دوم 10086  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  زبان و ادبيات فارسي 5 - فقط زن
 نوبت دوم 10087  دانشگاه ايالم زبان و ادبيات فارسي 5 -
 نوبت دوم 10088  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  زبان و ادبيات فارسي 7 -
 نوبت دوم 10089  دانشگاه بيرجند رسيزبان و ادبيات فا 2 -
 نوبت دوم 10090  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  زبان و ادبيات فارسي 2 -
 نوبت دوم 10091  دانشگاه تبريز زبان و ادبيات فارسي 7 -
 نوبت دوم 10092  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  زبان و ادبيات فارسي 6 -
 نوبت دوم 10093  دانشگاه تهران زبان و ادبيات فارسي 7 -
 نوبت دوم 10094  دانشگاه جهرم زبان و ادبيات فارسي 4 -
 نوبت دوم 10095  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  زبان و ادبيات فارسي 2 -
 نوبت دوم 10096  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار زبان و ادبيات فارسي 6 -
 نوبت دوم 10097  دانشگاه زابل زبان و ادبيات فارسي 4 -
 نوبت دوم 10098  دانشگاه زنجان زبان و ادبيات فارسي 2 -
 نوبت دوم 10099  كازرون - دانشگاه سلمان فارسي  زبان و ادبيات فارسي 4 -
 نوبت دوم 10100  دانشگاه سمنان زبان و ادبيات فارسي 10 -
 نوبت دوم 10101  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  فارسيزبان و ادبيات  9 -
 نوبت دوم 10102  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  زبان و ادبيات فارسي 6 -
 نوبت دوم 10103  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زبان و ادبيات فارسي 2 -
 نوبت دوم 10104  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  زبان و ادبيات فارسي 5 -
 نوبت دوم 10105  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  زبان و ادبيات فارسي 8 -
 نوبت دوم 10106  دانشگاه فردوسي مشهد زبان و ادبيات فارسي 2 -
 نوبت دوم 10107  دانشگاه كاشان زبان و ادبيات فارسي 6 -
 نوبت دوم 10108  گرگان - دانشگاه گلستان  زبان و ادبيات فارسي 4 -

 نوبت دوم 10109  رشت -دانشگاه گيالن  زبان و ادبيات فارسي - 12
 نوبت دوم 10110  خرم آباد -دانشگاه لرستان  زبان و ادبيات فارسي 3 -
 نوبت دوم 10111  بابلسر -دانشگاه مازندران  زبان و ادبيات فارسي 15 -
 نوبت دوم 10112  ردبيلا - دانشگاه محقق اردبيلي  زبان و ادبيات فارسي 5 -
 نوبت دوم 10113  ايرانشهر -دانشگاه واليت  زبان و ادبيات فارسي 5 -
 نوبت دوم 10114  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  زبان و ادبيات فارسي 6 -
 نوبت دوم 10115  دانشگاه ياسوج زبان و ادبيات فارسي 5 -
 نوبت دوم 10116  دانشگاه يزد زبان و ادبيات فارسي 3 -
 نوبت دوم 10117  دانشگاه اراك زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 4 -
 نوبت دوم 10118  دانشگاه بيرجند زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 2 -
 نوبت دوم 10119  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 2 -
 نوبت دوم 10120  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 2 -
 نوبت دوم 10121  كرمان –دانشگاه شهيد باهنر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 6 -

 نوبت دوم 10122  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 6 - 
 نوبت دوم 10123  دانشگاه فردوسي مشهد زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 1 -
 نوبت دوم 10124  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 5 -

 نوبت دوم 10125  وسي مشهددانشگاه فرد زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 2 - 
 نوبت دوم 10126  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 3 - 

 نوبت دوم 10127  دانشگاه بيرجند زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 2 -
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 ) 1زبان و ادبيات فارسي (كد ضريب  - 1101  ادامه

  توضيحات
ذيرش پظرفيت

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

دوم  اول

 نوبت دوم 10128  رفسنجان –دانشگاه ولي عصر(عج)  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 6 -
 نوبت دوم 10129  كازرون - سلمان فارسي دانشگاه  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 2 -

 نوبت دوم 10130  دانشگاه كاشان زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 5 - محل تحصيل پرديس خواهران -فقط زن 
 نوبت دوم 10131  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  زبان و ادبيات فارسي گرايش نظريه و نقد ادبي 6 -

 نوبت دوم 10132  رشت -دانشگاه گيالن  يات فارسي گرايش نظريه و نقد ادبيزبان و ادب - 12
 نوبت دوم 10133  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات معاصر 5 -
 نوبت دوم 10134  ايرانشهر -دانشگاه واليت  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات معاصر 5 -

 مجازي 10135  رشت -دانشگاه گيالن  زبان و ادبيات فارسي 20 - محورآموزش 
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 10136  دانشگاه تبريز زبان و ادبيات فارسي 11 -

 زبان و ادبيات فارسي 8 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 10137  درتهران)صرفاوروديهاي امسال 

 زبان و ادبيات فارسي 12 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 10138  واقع در كرج)
 پرديس خودگردان 10139  كرمانشاه - دانشگاه رازي  زبان و ادبيات فارسي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 10140  دانشگاه زابل زبان و ادبيات فارسي 4 - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 
 پرديس خودگردان 10141  دانشگاه سمنان زبان و ادبيات فارسي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 10142  انتهر -دانشگاه شهيد بهشتي  زبان و ادبيات فارسي 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 10143  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  زبان و ادبيات فارسي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 10144  خرم آباد -دانشگاه لرستان  زبان و ادبيات فارسي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 10145  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  يات فارسيزبان و ادب 20 -
 پيام نور 10146  مركز شبستر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي 20 -
م نورپيا 10147  مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي 20 -  

 پيام نور 10148  مركز مرند -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10149  واحد بستان آباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10150  مركز اروميه - غربي دانشگاه پيام نور استان آذربايجان  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10151  مركز خوي - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10152  مركز مياندواب - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10153  مركز نقده - پيام نور استان آذربايجان غربي دانشگاه  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10154  مركز آران و بيدگل - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10155  مركز اردستان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10156  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  فارسي زبان و ادبيات 20 -
 پيام نور 10157  مركز خوانسار - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10158  مركز زرين شهر - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10159  مركز نجف اباد - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  دبيات فارسيزبان و ا 20 -
 پيام نور 10160  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10161  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10162  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  يات فارسيزبان و ادب 20 -
 پيام نور 10163  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10164  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10165  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران  فارسي زبان و ادبيات 20 -
 پيام نور 10166  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10167  واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10168  مركز شهركرد -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري  ت فارسيزبان و ادبيا 20 -
 پيام نور 10169  مركز فارسان -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10170  مركز فريمان - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10171  مركز گناباد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10172  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10173  مركز نيشابور - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10174  مركز بجنورد -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10175  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10176  مركز خرمشهر -ن خوزستان دانشگاه پيام نور استا زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10177  مركز رامهرمز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10178  مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10179  مركز سمنان - ستان سمنان دانشگاه پيام نور ا زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10180  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10181  مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10182  مركز شيراز -فارس دانشگاه پيام نور استان  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10183  مركز تاكستان - دانشگاه پيام نور استان قزوين  زبان و ادبيات فارسي 20 -

 پيام نور 10184  مركز قزوين - دانشگاه پيام نور استان قزوين  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10185  مركز بيجار - ستان دانشگاه پيام نور استان كرد زبان و ادبيات فارسي 20 - 

 پيام نور 10186  مركز سنندج - دانشگاه پيام نور استان كردستان  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10187  مركز جيرفت -دانشگاه پيام نور استان كرمان  زبان و ادبيات فارسي 20 -

 پيام نور 10188  مركز كرمان -ان دانشگاه پيام نور استان كرم زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10189  مركز دوگنبدان -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد  زبان و ادبيات فارسي 20 - 

 پيام نور 10190  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  زبان و ادبيات فارسي 20 -
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 ) 1يب زبان و ادبيات فارسي (كد ضر - 1101  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 پيام نور 10191  مركز اليگودرز -دانشگاه پيام نور استان لرستان  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10192  مركز خرم اباد -پيام نور استان لرستان دانشگاه  زبان و ادبيات فارسي 20 -

 پيام نور 10193  مركز آمل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10194  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي 20 - 

 پيام نور 10195  مركز بهشهر -اه پيام نور استان مازندران دانشگ زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10196  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي 20 -

 پيام نور 10197  مركز محمود آباد -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10198  مركز خمين - دانشگاه پيام نور استان مركزي  رسيزبان و ادبيات فا 20 - 

 پيام نور 10199  مركز دليجان - دانشگاه پيام نور استان مركزي  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10200  واحد ابوموسي -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  زبان و ادبيات فارسي 20 -

 پيام نور 10201  مركز مالير - دانشگاه پيام نور استان همدان  رسيزبان و ادبيات فا 20 - 
 پيام نور 10202  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 

 پيام نور 10203  مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10204  مركز تفت - انشگاه پيام نور استان يزد د زبان و ادبيات فارسي 20 -

 پيام نور 10205  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10206  مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي 20 - 

 پيام نور 10207  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  بيقيزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تط 20 -
 پيام نور 10208  مركز اروميه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 20 -

 پيام نور 10209  مركز ورامين -هران دانشگاه پيام نور استان ت زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 20 - 
 پيام نور 10210  مركز بوانات -دانشگاه پيام نور استان فارس  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 20 - 

 پيام نور 10211  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 20 -
 پيام نور 10212  مركز تالش -دانشگاه پيام نور استان گيالن  ات فارسي گرايش ادبيات عامهزبان و ادبي 20 -

 پيام نور 10213  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 20 - 
 پيام نور 10214  مركز اصفهان - فهان دانشگاه پيام نور استان اص زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 20 - 

 پيام نور 10215  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 20 -
 پيام نور 10216  مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 20 -

 پيام نور 10217  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 20 - 
 پيام نور 10218  مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 20 - 

 پيام نور 10219  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  و نگارش زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش 20 -
 پيام نور 10220  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 20 -

 مجازي پيام نور 10221  زمركز تبري -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10222  مركز اروميه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10223  مركز نقده - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10224  مركز آران و بيدگل - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10225  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10226  تهران جنوب - دانشگاه پيام نور استان تهران زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10227  واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10228  مركز شهركرد -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور

 مجازي پيام نور 10229  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  زبان و ادبيات فارسي 40 - وزش محورآم
 مجازي پيام نور 10230  مركز نيشابور - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10231  مركز بجنورد -يام نور استان خراسان شمالي دانشگاه پ زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10232  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
يام نورمجازي پ 10233  مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور  
 مجازي پيام نور 10234  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10235  مركز قزوين - دانشگاه پيام نور استان قزوين  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10236  مركز بيجار - نور استان كردستان  دانشگاه پيام زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10237  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10238  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور

 مجازي پيام نور 10239  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي 40 - ش محورآموز
 مجازي پيام نور 10240  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10241  مركز مالير - ان همدان دانشگاه پيام نور است زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10242  مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10243  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10244  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  بان و ادبيات فارسيز 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10245  مركز مياندواب - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10246  مركز زرين شهر - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  دبيات تطبيقيزبان و ادبيات فارسي گرايش ا 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10247  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10248  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10249  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10250  مركز رامهرمز -ر استان خوزستان دانشگاه پيام نو زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10251  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10252  مركز بوانات - دانشگاه پيام نور استان فارس زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10253  مركز سنندج - دانشگاه پيام نور استان كردستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10254  بادمركز خرم ا -دانشگاه پيام نور استان لرستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10255  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
ازي پيام نورمج 10256  مركز دليجان - دانشگاه پيام نور استان مركزي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور  
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 ) 1زبان و ادبيات فارسي (كد ضريب  - 1101  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 مجازي پيام نور 10257  مركز همدان - نور استان همدان  دانشگاه پيام زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10258  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10259  ز يزدمرك - دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10260  مركز شبستر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10261  مركز خوانسار - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10262  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10263  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 8 - آموزش محور

 مجازي پيام نور 10264  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - موزش محورآ
 مجازي پيام نور 10265  مركز گناباد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10266  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10267  مركز تاكستان - دانشگاه پيام نور استان قزوين  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10268  مركز سنندج - دانشگاه پيام نور استان كردستان  رسي گرايش ادبيات عامهزبان و ادبيات فا 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10269  مركز جيرفت -دانشگاه پيام نور استان كرمان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10270  مركز دوگنبدان -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد  امهزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات ع 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10271  مركز اليگودرز -دانشگاه پيام نور استان لرستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10272  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  عامه زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10273  مركز محمود آباد -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10274  مركز خمين - نشگاه پيام نور استان مركزي دا زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10275  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10276  مركز تفت - يزد دانشگاه پيام نور استان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10277  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10278  ن جنوبتهرا -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10279  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10280  همركز مراغ -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10281  مركز اردستان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور
زي پيام نورمجا 10282  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور  
 مجازي پيام نور 10283  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10284  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور

 مجازي پيام نور 10285  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - وزش محورآم
 مجازي پيام نور 10286  مركز سنندج - دانشگاه پيام نور استان كردستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10287  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10288  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10289  مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد  دبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارشزبان و ا 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 10290  شيراز - موسسه غيرانتفاعي حافظ  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 غيرانتفاعي 10291  فومن - موسسه غيرانتفاعي دامون  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 غيرانتفاعي 10292  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صبح صادق  بيات فارسيزبان و اد 20 - 

 غيرانتفاعي 10293  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 غيرانتفاعي 10294  اردبيل - موسسه غيرانتفاعي نوين  زبان و ادبيات فارسي 20 -

 غيرانتفاعي 10295  تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان  بيقيزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تط 20 - 
 غيرانتفاعي 10296  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 20 - 

رانتفاعيغي 10297  ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 20 -  

 غيرانتفاعي 10298  ساري - موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 20 -
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زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 8 -    روزانه 10299  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان زبان 5 -   روزانه 10300  دانشگاه شيراز
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 12 -   روزانه 10301  رشت -دانشگاه گيالن 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 8 -   روزانه 10302  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 1 -  نوبت دوم 10303  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان - 12   نوبت دوم 10304  رشت -دانشگاه گيالن 

زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 20 - آموزش محور  مجازي 10305  رشت - دانشگاه گيالن
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 10306  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 20 -  پيام نور 10307  مركز بوكان - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 20 -   پيام نور 10308  مركز خوي - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 20 -   پيام نور 10309  مركز نجف اباد - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 20 -   پيام نور 10310  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 20 -  پيام نور 10311  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران 
كودك و نوجوانزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات  20 -   پيام نور 10312  مركز شهركرد -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 

زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 20 -  پيام نور 10313  مركز رامهرمز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 20 -   پيام نور 10314  مركز داراب -انشگاه پيام نور استان فارس د

زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 20 -  پيام نور 10315  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 20 -   پيام نور 10316  انمركز اردك - دانشگاه پيام نور استان يزد 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 20 -   پيام نور 10317  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 20 -   پيام نور 10318  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد 

و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوانزبان  40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10319  مركز مرند -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10320  مركز نجف اباد - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10321  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم 
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 ) 2زبان و ادبيات فارسي (كد ضريب  - 1101  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 8 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10322  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10323  كز دماوندمر -دانشگاه پيام نور استان تهران 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10324  مركز فارسان -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10325  مركز فريمان - تان خراسان رضوي دانشگاه پيام نور اس
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10326  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10327  مركز جهرم -ور استان فارس دانشگاه پيام ن
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 8 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10328  مركز سنندج - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10329  مركز خرم اباد -استان لرستان دانشگاه پيام نور 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10330  مركز آمل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10331  مركز همدان - ور استان همدان دانشگاه پيام ن
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10332  مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد 

انزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجو 20 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 10333  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 20 -  غيرانتفاعي 10334  تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان 
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 روزانه 10335  دانشگاه تبريز پايداريزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات  11 -  
 روزانه 10336  دانشگاه تهران زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 8 - 
 روزانه 10337  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 11 - 
 روزانه 10338  بوشهر -خليج فارس دانشگاه  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 11 - 
 روزانه 10339  كرمانشاه - دانشگاه رازي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 7 - 
 روزانه 10340  دانشگاه سمنان زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 20 - 

 روزانه 10341  تهران - دانشگاه شاهد  ريزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايدا 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 10342  دانشگاه شهركرد زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 8 - 
 روزانه 10343  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 12 - 
 روزانه 10344  يرازدانشگاه ش زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 5 - 
 روزانه 10345  خرم آباد -دانشگاه لرستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 12 - 
 روزانه 10346  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 12 - 

 روزانه 10347  دانشگاه يزد زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 15 -
 نوبت دوم 10348  دانشگاه تبريز زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 7 -
 نوبت دوم 10349  دانشگاه تهران زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 7 -
 نوبت دوم 10350  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 2 -
 نوبت دوم 10351  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 3 -
 نوبت دوم 10352  دانشگاه سمنان زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 20 -

 نوبت دوم 10353  تهران - دانشگاه شاهد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 10354  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 6 -
 نوبت دوم 10355  خرم آباد -دانشگاه لرستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 3 -
 نوبت دوم 10356  اردبيل - يلي دانشگاه محقق اردب زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 5 -

 نوبت دوم 10357  دانشگاه يزد زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 4 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 10358  دانشگاه تبريز زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 11 -

 پرديس خودگردان 10359  خرم آباد -دانشگاه لرستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 10360  مركز برازجان -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 20 - 
 پيام نور 10361  واحد شهر جديد پرديس -پيام نور استان تهران دانشگاه  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 20 - 
 پيام نور 10362  مركز اوز -دانشگاه پيام نور استان فارس  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 20 - 
يام نورپ 10363  مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 20 -   

 مجازي پيام نور 10364  مركز خوي - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10365  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10366  مركز برازجان -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10367  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10368  مركز خرمشهر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10369  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10370  مركز سنندج - دانشگاه پيام نور استان كردستان  ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداريزبان و  8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10371  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10372  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  ارسي گرايش ادبيات پايداريزبان و ادبيات ف 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10373  مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10374  مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد  ات پايداريزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبي 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 10375  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 20 - 
انتفاعيغير 10376  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 20 -   

 ) 1مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102

 روزانه 10377  دانشگاه اصفهان آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 6 -  
 روزانه 10378  دانشگاه تهران آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 5 -

وزانهر 10379  تهران -دانشگاه خوارزمي  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 7 - محل تحصيل تهران  

 روزانه 10380  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 5 -
 روزانه 10381  دانشگاه فردوسي مشهد آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 5 -
 روزانه 10382  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 8 -
 روزانه 10383  دانشگاه تبريز ير اقليمآب و هواشناسي گرايش تغي 4 -

 روزانه 10384  دانشگاه تربيت مدرس آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 5 - 
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  صفحه 15 
 

 ) 1مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 10385  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم - 7
 روزانه 10386  دانشگاه زنجان آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 7 -

 روزانه 10387  دانشگاه فردوسي مشهد آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 5 - 
 روزانه 10388  گرگان - دانشگاه گلستان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 12 - 

 روزانه 10389  خرم آباد -دانشگاه لرستان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 12 -
 روزانه 10390  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 8 -

 روزانه 10391  دانشگاه تبريز ب و هواشناسي محيطيآب و هواشناسي گرايش آ 4 - 
 روزانه 10392  دانشگاه تهران آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 5 - 

 روزانه 10393  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 10 -
 روزانه 10394  كرمانشاه - انشگاه رازي د آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 4 -

 روزانه 10395  دانشگاه زنجان آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 7 - 
 روزانه 10396  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 8 - 

 روزانه 10397  تهران -شهيد بهشتي  دانشگاه آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 5 -
 روزانه 10398  سنندج - دانشگاه كردستان  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 13 -

 روزانه 10399  بابلسر -دانشگاه مازندران  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 8 - 
 روزانه 10400  اردبيل - محقق اردبيلي دانشگاه  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 8 - 

 روزانه 10401  دانشگاه يزد آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 9 -
 نوبت دوم 10402  دانشگاه اصفهان آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 3 -

 نوبت دوم 10403  دانشگاه تهران آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 4 - 
 نوبت دوم 10404  تهران -دانشگاه خوارزمي  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 3 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 10405  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 2 -
 نوبت دوم 10406  دانشگاه فردوسي مشهد آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 1 -

 نوبت دوم 10407  اردبيل - ه محقق اردبيلي دانشگا آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 8 - 
 نوبت دوم 10408  دانشگاه تبريز آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 2 - 

 نوبت دوم 10409  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 3 -
 نوبت دوم 10410  دانشگاه زنجان آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 2 -

 نوبت دوم 10411  دانشگاه فردوسي مشهد آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 1 - 
 نوبت دوم 10412  گرگان - دانشگاه گلستان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 5 - 

 نوبت دوم 10413  خرم آباد -دانشگاه لرستان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 3 -
 نوبت دوم 10414  دانشگاه تبريز ي گرايش آب و هواشناسي محيطيآب و هواشناس 2 -

 نوبت دوم 10415  دانشگاه تهران آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 4 - 
 نوبت دوم 10416  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 2 - 

 نوبت دوم 10417  دانشگاه زنجان اشناسي محيطيآب و هواشناسي گرايش آب و هو 2 -
 نوبت دوم 10418  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 2 -

 نوبت دوم 10419  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 2 - 
 نوبت دوم 10420  بابلسر -دانشگاه مازندران  هواشناسي محيطي آب و هواشناسي گرايش آب و 3 - 

 نوبت دوم 10421  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 8 -
 نوبت دوم 10422  دانشگاه يزد آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 3 -

هرانمحل تحصيل پرديس خودگردان واقع در ت  پرديس خودگردان 10423  تهران -دانشگاه خوارزمي  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 7 -
 پرديس خودگردان 10424  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 10426  دانشگاه تبريز گرايش تغيير اقليمآب و هواشناسي  4 -
) آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 4 -  پرديس خودگردان 10425 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

 
 آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم - 7

تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 
 پرديس خودگردان 10427  ع در كرج)واق

) آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 4 -   پرديس خودگردان 10428 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز رديس خودگردانپ 10429  دانشگاه تبريز آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 4 -  

 پرديس خودگردان 10430  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 10431  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 20 -

 پيام نور 10432  واحد سقز - دانشگاه پيام نور استان كردستان  گرايش سينوپتيكآب و هواشناسي  20 - 
 پيام نور 10433  مركز اروميه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 - 

 پيام نور 10434  ان و بيدگلمركز آر - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 -
 پيام نور 10435  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 -

 پيام نور 10436  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 - 
 پيام نور 10437  واحد سقز - دانشگاه پيام نور استان كردستان  مآب و هواشناسي گرايش تغيير اقلي 20 - 

 پيام نور 10438  مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 -
م نورپيا 10439  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 -  

 پيام نور 10440  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 - 
 پيام نور 10441  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 20 - 

 پيام نور 10442  مركز اوز -شگاه پيام نور استان فارس دان آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 20 -
 پيام نور 10443  واحد سقز - دانشگاه پيام نور استان كردستان  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 20 -

رپيام نو 10444  واحد ابركوه - دانشگاه پيام نور استان يزد  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 20 -   
 مجازي پيام نور 10445  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 15 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10446  واحد سقز - دانشگاه پيام نور استان كردستان  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10447  مركز اروميه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  يش تغيير اقليمآب و هواشناسي گرا 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10448  مركز آران و بيدگل - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10449  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 15 - آموزش محور
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 ) 1مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 مجازي پيام نور 10450  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10451  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10452  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ي محيطيآب و هواشناسي گرايش آب و هواشناس 15 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10453  مركز اوز -دانشگاه پيام نور استان فارس  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 40 - آموزش محور

 ) 2مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102

 روزانه 10454  دانشگاه تهران ژئومورفولوژي نظري ژئومورفولوژي گرايش 5 -  
 روزانه 10455  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 5 - 

 روزانه 10456  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 5 -
 روزانه 10457  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  رفولوژي نظريژئومورفولوژي گرايش ژئومو 10 - 
 روزانه 10458  دانشگاه اصفهان ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 7 - 
 روزانه 10459  دانشگاه تبريز ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 5 - 

 روزانه 10460  دانشگاه تهران يش محيطژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آما 5 -
 روزانه 10461  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 12 - 

 روزانه 10462  تهران -دانشگاه خوارزمي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط - 5 محل تحصيل تهران
 روزانه 10463  كرمانشاه - دانشگاه رازي  ش ژئومورفولوژي و آمايش محيطژئومورفولوژي گراي 5 - 

 روزانه 10464  دانشگاه زنجان ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 17 -
 روزانه 10465  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 5 - 
 روزانه 10466  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر رايش ژئومورفولوژي و آمايش محيطژئومورفولوژي گ 12 - 
 روزانه 10467  دانشگاه فردوسي مشهد ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 4 - 

 روزانه 10468  سنندج - دانشگاه كردستان  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 8 -
 روزانه 10469  بابلسر -دانشگاه مازندران  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 10 - 
 روزانه 10470  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 10 - 
 روزانه 10471  دانشگاه يزد ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 9 - 

 نوبت دوم 10472  دانشگاه تهران ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 4 -
 نوبت دوم 10473  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 3 - 
 نوبت دوم 10474  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 2 - 
 نوبت دوم 10475  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 6 - 

 نوبت دوم 10476  دانشگاه اصفهان ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 3 -
 نوبت دوم 10477  دانشگاه تبريز ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 3 - 
 نوبت دوم 10478  دانشگاه تهران ومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيطژئ 4 - 
 نوبت دوم 10479  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 2 - 

 نوبت دوم 10480  نتهرا -دانشگاه خوارزمي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 3 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 10481  دانشگاه زنجان ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 4 - 
 نوبت دوم 10482  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 2 - 
 نوبت دوم 10483  مشهددانشگاه فردوسي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 1 - 

 نوبت دوم 10484  بابلسر -دانشگاه مازندران  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 2 -
 نوبت دوم 10485  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 6 - 
 نوبت دوم 10486  دانشگاه يزد يطژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش مح 2 - 

 ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 5 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 10487  واقع در كرج)
 پرديس خودگردان 10488  انتهر -دانشگاه شهيد بهشتي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 10490  دانشگاه تبريز ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 5 -
) ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 5 -   پرديس خودگردان 10489 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران  پرديس خودگردان 10491  تهران -دانشگاه خوارزمي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط - 5
 پرديس خودگردان 10492  هرانت -دانشگاه شهيد بهشتي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 10493  بابلسر -دانشگاه مازندران  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 10494  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 20 - 
 پيام نور 10495  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 20 - 
 پيام نور 10496  مركز آباده -دانشگاه پيام نور استان فارس  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 20 - 

 پيام نور 10497  مركز سنندج - دانشگاه پيام نور استان كردستان  ايش ژئومورفولوژي و آمايش محيطژئومورفولوژي گر 20 -
 ) 3مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102

 روزانه 10498  دانشگاه ايالم شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 8 -  
 روزانه 10499  دانشگاه تهران يشهري گرايش آمايش شهرريزيجغرافيا و برنامه 5 -

 روزانه 10500  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 10 - 
 روزانه 10501  تهران -دانشگاه خوارزمي  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه - 6 محل تحصيل تهران

 روزانه 10502  دانشگاه زابل ي گرايش آمايش شهريشهرريزيجغرافيا و برنامه 3 - 
 روزانه 10503  دانشگاه زنجان شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 6 -

 روزانه 10504  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 8 - 
 روزانه 10505  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  يش آمايش شهريشهري گراريزيجغرافيا و برنامه 3 - 
 روزانه 10506  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 6 - 

 روزانه 10507  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 18 -
 روزانه 10508  دانشگاه فردوسي مشهد شهري گرايش آمايش شهريريزيهجغرافيا و برنام 6 - 
 روزانه 10509  بابلسر -دانشگاه مازندران  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 13 - 
 روزانه 10510  دانشگاه مراغه شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 8 - 

 روزانه 10511  دانشگاه يزد شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 6 -
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  صفحه 17 
 

 ) 3مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
زيست شهريگرايش محيط شهريريزيجغرافيا و برنامه 6 -  روزانه 10512  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
زيست شهريشهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه 3 -  روزانه 10513  دانشگاه زابل
زيست شهريشهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه 6 -  روزانه 10514  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

زيست شهريشهري گرايش محيطريزيغرافيا و برنامهج 8 -   روزانه 10515  دانشگاه مراغه

 - 5 
ريزي مسكن شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريو باز
 روزانه 10516  دانشگاه تبريز

 - 5 
ريزي مسكن شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريو باز
 روزانه 10517  تربيت مدرس دانشگاه

 1 - فاقد خوابگاه
ريزي مسكن شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريو باز
 روزانه 10518  دانشگاه تربيت مدرس

 - 5 
ريزي مسكن شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريو باز
 روزانه 10519  دانشگاه تهران

 - 10 
ريزي مسكن شهري گرايش برنامهريزييا و برنامهجغراف
 آفريني شهريو باز

 روزانه 10520  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري 

 7 - محل تحصيل تهران
ريزي مسكن شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريو باز
 روزانه 10521  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 3 
ريزي مسكن شهري گرايش برنامهيزيرجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريو باز
 روزانه 10522  دانشگاه زابل

 - 6 
ريزي مسكن شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريو باز
 روزانه 10523  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 10 
ريزي مسكن شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 يآفريني شهرو باز
 روزانه 10524  دانشگاه كاشان

 - 8 
ريزي مسكن شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريو باز
 روزانه 10525  گرگان - دانشگاه گلستان 

 - 9 
ريزي مسكن شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريو باز
 روزانه 10526  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 10 
ريزي مسكن شهري گرايش برنامهريزيافيا و برنامهجغر
 آفريني شهريو باز

 روزانه 10527  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 8 
ريزي مسكن شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريو باز
 روزانه 10528  دانشگاه مراغه

 - 4 
راضي و شهري گرايش كاربري اريزيجغرافيا و برنامه
 مميزي امالك

 روزانه 10529  دانشگاه اصفهان

 - 5 
شهري گرايش كاربري اراضي و ريزيجغرافيا و برنامه
 مميزي امالك

 روزانه 10530  دانشگاه تبريز

 - 3 
شهري گرايش كاربري اراضي و ريزيجغرافيا و برنامه
 مميزي امالك

 روزانه 10531  دانشگاه زابل

 - 3 
شهري گرايش كاربري اراضي و يزيرجغرافيا و برنامه
 مميزي امالك

 روزانه 10532  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 10 
شهري گرايش كاربري اراضي و ريزيجغرافيا و برنامه
 مميزي امالك

 روزانه 10533  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 
 نوبت دوم 10534  دانشگاه ايالم شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 4 -
 نوبت دوم 10535  دانشگاه تهران شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 4 -

 نوبت دوم 10536  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 1 - 
 نوبت دوم 10537  تهران -نشگاه خوارزمي دا شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 3 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 10538  دانشگاه زابل شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 3 -
 نوبت دوم 10539  دانشگاه زنجان شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 2 -

 نوبت دوم 10540  زاهدان - ان و بلوچستان دانشگاه سيست شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 2 - 
 نوبت دوم 10541  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 2 - 

 نوبت دوم 10542  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 2 -
 نوبت دوم 10543  دانشگاه فردوسي مشهد رايش آمايش شهريشهري گريزيجغرافيا و برنامه 2 -

 نوبت دوم 10544  بابلسر -دانشگاه مازندران  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 10 - 
 نوبت دوم 10545  دانشگاه مراغه شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 2 - 

 نوبت دوم 10546  دانشگاه يزد رايش آمايش شهريشهري گريزيجغرافيا و برنامه 2 -
زيست شهريشهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه 3 -  نوبت دوم 10547  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

زيست شهريشهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه 3 -   نوبت دوم 10548  دانشگاه زابل
زيست شهريشهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه 2 -   نوبت دوم 10549  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

زيست شهريشهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه 2 -  نوبت دوم 10550  دانشگاه مراغه

 - 3 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
دومنوبت  10551  دانشگاه تبريز  

 - 4 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 نوبت دوم 10552  دانشگاه تهران

 - 1 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 نوبت دوم 10553  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري 

 3 - محل تحصيل تهران
ريزي شهري گرايش برنامهريزيبرنامه جغرافيا و

 آفريني شهريمسكن و باز
 نوبت دوم 10554  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 3 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 نوبت دوم 10555  دانشگاه زابل
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  صفحه 18 
 

 ) 3مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102  ادامه

  تتوضيحا
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 2 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 نوبت دوم 10556  دانشگاه فردوسي مشهد

 
- 6 

ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه
 آفريني شهريمسكن و باز

 نوبت دوم 10557  دانشگاه كاشان

 - 4 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 نوبت دوم 10558  گرگان - دانشگاه گلستان 

 - 3 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 شهري آفرينيمسكن و باز
 نوبت دوم 10559  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 5 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 نوبت دوم 10560  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 2 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
بت دومنو 10561  دانشگاه مراغه  

 - 2 
شهري گرايش كاربري اراضي و ريزيجغرافيا و برنامه
 مميزي امالك

 نوبت دوم 10562  دانشگاه اصفهان

 - 3 
شهري گرايش كاربري اراضي و ريزيجغرافيا و برنامه
 مميزي امالك

 نوبت دوم 10563  دانشگاه تبريز

 - 3 
شهري گرايش كاربري اراضي و ريزيجغرافيا و برنامه

 ي امالكمميز
 نوبت دوم 10564  دانشگاه زابل

 - 2 
شهري گرايش كاربري اراضي و ريزيجغرافيا و برنامه
 مميزي امالك

 نوبت دوم 10565  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 5 
شهري گرايش كاربري اراضي و ريزيجغرافيا و برنامه
 مميزي امالك

 نوبت دوم 10566  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 

 شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 10567  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران  پرديس خودگردان 10568  انتهر -دانشگاه خوارزمي  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه - 6

 پرديس خودگردان 10569  دانشگاه زابل شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 10570  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 10571  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

زيست شهريشهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه 6 -  تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 
 پرديس خودگردان 10572  واقع در كرج)

زيست شهريشهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 10573  دانشگاه زابل
زيست شهريشهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 10574  تهران -تي دانشگاه شهيد بهش

 - 5 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
(  پرديس خودگردان 10575 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 تبريز

- 5 
ريزي برنامه شهري گرايشريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پرديس خودگردان 10576  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در 
 تهران

- 7 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پرديس خودگردان 10577  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 3 - نشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دا
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پرديس خودگردان 10578  دانشگاه زابل

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز - 5 
شهري گرايش كاربري اراضي و ريزيجغرافيا و برنامه
 مميزي امالك

 پرديس خودگردان 10579  دانشگاه تبريز

 - 5 
شهري گرايش كاربري اراضي و ريزيجغرافيا و برنامه
 مميزي امالك

(  پرديس خودگردان 10580 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
شهري گرايش كاربري اراضي و ريزيجغرافيا و برنامه
 مميزي امالك

س خودگردانپردي 10581  دانشگاه زابل  

 پيام نور 10582  مركز مهاباد - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 
 پيام نور 10583  واحد اشنويه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 

 پيام نور 10584  مركز وزوان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شهري گرايش آمايش شهريريزيرافيا و برنامهجغ 20 -
 پيام نور 10585  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 -

 پيام نور 10586  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 
 پيام نور 10587  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 

 پيام نور 10588  وبتهران جن -دانشگاه پيام نور استان تهران  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 -
 پيام نور 10589  مركز فردوس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 -

 پيام نور 10590  واحد شوش -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 
 پيام نور 10591  مركز بيجار - دانشگاه پيام نور استان كردستان  شهري گرايش آمايش شهريريزيو برنامهجغرافيا  20 - 

 پيام نور 10592  مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 -
 پيام نور 10593  واحد پاوه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  هريشهري گرايش آمايش شريزيجغرافيا و برنامه 20 -

 پيام نور 10594  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 
 پيام نور 10595  وانشهر صدوقمركز رض - دانشگاه پيام نور استان يزد  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 

زيست شهريشهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه 10 -  پيام نور 10596  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 
زيست شهريشهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه 10 -  پيام نور 10597  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم 

زيست شهريشهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه 20 -   پيام نور 10598  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زيست شهريشهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه 20 -   پيام نور 10599  مركز بويين زهرا - دانشگاه پيام نور استان قزوين 

زيست شهريي گرايش محيطشهرريزيجغرافيا و برنامه 20 -  پيام نور 10600  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10601  مركز هشترود -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
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گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 19 
 

 ) 3يايي (كد ضريب مجموعه علوم جغراف - 1102  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10602  مركز اروميه -  دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي

 
- 20 

ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه
 آفريني شهريمسكن و باز

 پيام نور 10603  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10604  واحد تيران - استان اصفهان دانشگاه پيام نور 

 - 10 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10605  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 10 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10606  مركز ايالم -ام نور استان ايالم دانشگاه پي

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10607  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10608  واحد ري -انشگاه پيام نور استان تهران د

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10609  مركز بروجن -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريو بازمسكن 
 پيام نور 10610  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10611  مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 - 20 
ريزي ش برنامهشهري گرايريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10612  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10613  مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد 

 مجازي پيام نور 10614  مركز وزوان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شهري گرايش آمايش شهريريزينامهجغرافيا و بر 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10615  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10616  مركز فردوس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  شهري گرايش آمايش شهريزيريجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10617  واحد شوش -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10618  مركز بيجار - دانشگاه پيام نور استان كردستان  شهري گرايش آمايش شهرييريزجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10619  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10620  مركز رضوانشهر صدوق - دانشگاه پيام نور استان يزد  رايش آمايش شهريشهري گريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور
زيست شهريشهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10621  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زيست شهريري گرايش محيطشهريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10622  مركز بويين زهرا - دانشگاه پيام نور استان قزوين 
زيست شهريشهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10623  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 40 - آموزش محور

ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه
 آفريني شهريمسكن و باز

 مجازي پيام نور 10624  مركز هشترود -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 

 40 - آموزش محور
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 مجازي پيام نور 10625  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 40 - آموزش محور
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 مجازي پيام نور 10626  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 40 - آموزش محور
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 مجازي پيام نور 10627  واحد ري -گاه پيام نور استان تهران دانش

 40 - آموزش محور
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 مجازي پيام نور 10628  مركز بروجن -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 

 40 - آموزش محور
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 مجازي پيام نور 10629  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 40 - آموزش محور
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
پيام نورمجازي  10630  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران   

 40 - آموزش محور
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 مجازي پيام نور 10631  مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد 

 غيرانتفاعي 10632  موسسه غيرانتفاعي قشم شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيفيا و برنامهجغرا

 آفريني شهريمسكن و باز
 غيرانتفاعي 10633  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر 

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 غيرانتفاعي 10634  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 

 ) 4موعه علوم جغرافيايي (كد ضريب مج - 1102

 روزانه 10635  دانشگاه تبريز روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيجغرافيا و برنامه 3 -  
 روزانه 10636  دانشگاه تهران روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيجغرافيا و برنامه 5 - 
 روزانه 10637  دانشگاه زابل سعه اقتصاد روستاييروستايي گرايش توريزيجغرافيا و برنامه 3 - 

 روزانه 10638  دانشگاه زنجان روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيجغرافيا و برنامه 6 -
 روزانه 10639  رشت -دانشگاه گيالن  روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيجغرافيا و برنامه 9 - 

 - 3 
ريزي روستايي گرايش برنامهزيريجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 روزانه 10640  دانشگاه تبريز

 - 6 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 روزانه 10641  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 3 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 روزانه 10642  دانشگاه زابل
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گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 20 
 

 ) 4مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 10 
ريزي هروستايي گرايش برنامريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 روزانه 10643  زاهدان –دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 
- 6 

ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه
 فضايي -كالبدي 

 روزانه 10644  تهران –دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 روزانه 10645  فردوسي مشهددانشگاه 

 - 6 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 روزانه 10646  گرگان - دانشگاه گلستان 

 - 5 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 روزانه 10647  دانشگاه اصفهان

 - 18 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 روزانه 10648  دانشگاه بيرجند

 - 3 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 روزانه 10649  دانشگاه تبريز

 - 6 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 روزانه 10650  دانشگاه تربيت مدرس

 - 5 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 روزانه 10651  دانشگاه تهران

 - 10 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 روزانه 10652  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري 

 6 - محل تحصيل تهران
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيبرنامهجغرافيا و 

 پايدار روستايي
 روزانه 10653  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 7 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 روزانه 10654  كرمانشاه - دانشگاه رازي 

 - 3 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه

 دار روستاييپاي
 روزانه 10655  دانشگاه زابل

 - 6 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 روزانه 10656  دانشگاه زنجان

 - 17 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 روزانه 10657  اهواز - دانشگاه شهيد چمران 

 - 4 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيفيا و برنامهجغرا

 پايدار روستايي
 روزانه 10658  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 6 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 روزانه 10659  گرگان - دانشگاه گلستان 

 - 10 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه

 ايدار روستاييپ
 روزانه 10660  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 

 نوبت دوم 10661  دانشگاه تبريز روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيجغرافيا و برنامه 2 -
 نوبت دوم 10662  دانشگاه تهران روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيجغرافيا و برنامه 4 -
 نوبت دوم 10663  دانشگاه زابل روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيبرنامه جغرافيا و 3 -

 نوبت دوم 10664  دانشگاه زنجان روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيجغرافيا و برنامه 2 - 
 نوبت دوم 10665  رشت -دانشگاه گيالن  روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيجغرافيا و برنامه 3 - 

 - 2 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 نوبت دوم 10666  دانشگاه تبريز

 - 3 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 نوبت دوم 10667  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 3 
ريزي روستايي گرايش برنامهيزيرجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 نوبت دوم 10668  دانشگاه زابل

 - 2 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 نوبت دوم 10669  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 2 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 ضاييف -كالبدي 
 نوبت دوم 10670  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 1 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 نوبت دوم 10671  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
منوبت دو 10672  گرگان - دانشگاه گلستان   

 - 2 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 نوبت دوم 10673  دانشگاه اصفهان

 - 2 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 نوبت دوم 10674  دانشگاه تبريز

 - 4 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 نوبت دوم 10675  دانشگاه تهران

 - 1 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 نوبت دوم 10676  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري 

 3 - محل تحصيل تهران
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 نوبت دوم 10677  تهران -زمي دانشگاه خوار

 - 3 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 نوبت دوم 10678  دانشگاه زابل

 - 2 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 نوبت دوم 10679  دانشگاه زنجان
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گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 21 
 

 ) 4يايي (كد ضريب مجموعه علوم جغراف - 1102  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 1 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 نوبت دوم 10680  دانشگاه فردوسي مشهد

 
- 3 

روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيغرافيا و برنامهج
 پايدار روستايي

 نوبت دوم 10681  گرگان –دانشگاه گلستان 

 - 5 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 نوبت دوم 10682  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 10683  دانشگاه تبريز روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيجغرافيا و برنامه 3 -

) روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيجغرافيا و برنامه 3 -   پرديس خودگردان 10684 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
 پرديس خودگردان 10685  دانشگاه زابل روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيجغرافيا و برنامه 3 - ان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگرد

 - 3 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
(  پرديس خودگردان 10686 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

صيل پرديس خودگردان دانشگاه محل تح
 تبريز

- 3 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 پرديس خودگردان 10687  دانشگاه تبريز

 - 6 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 10688  قع در كرج)وا

 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 پرديس خودگردان 10689  دانشگاه زابل

 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -لبدي كا
 پرديس خودگردان 10690  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 پرديس خودگردان 10691  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
ايش مديريت توسعه روستايي گرريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 پرديس خودگردان 10692  دانشگاه اصفهان
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 تبريز
- 3 

روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 پرديس خودگردان 10693  دانشگاه تبريز

 - 3 
ريت توسعه روستايي گرايش مديريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

(  پرديس خودگردان 10694 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در 

 تهران
- 6 

روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 پرديس خودگردان 10695  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 3 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 پرديس خودگردان 10696  دانشگاه زابل
 پيام نور 10697  مركز اردستان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيجغرافيا و برنامه 20 -
 پيام نور 10698  واحد بندر گناوه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيجغرافيا و برنامه 20 -

 پيام نور 10699  مركز كاشمر - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيجغرافيا و برنامه 20 - 
 پيام نور 10700  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيجغرافيا و برنامه 20 - 

 - 20 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
ورپيام ن 10701  مركز اروميه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي   

 - 20 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 پيام نور 10702  مركز شاهين شهر - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 20 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
ام نورپي 10703  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران   

 - 20 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 پيام نور 10704  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 

 - 20 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 پيام نور 10705  شابورمركز ني - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 20 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 پيام نور 10706  مركز اسالم آباد غرب - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 - 20 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 پيام نور 10707  مركز گنبد كاووس - تان دانشگاه پيام نور استان گلس

 - 20 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 پيام نور 10708  واحد بندرانزلي -دانشگاه پيام نور استان گيالن 

 - 20 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 پيام نور 10709  مركز مياندواب - استان آذربايجان غربي دانشگاه پيام نور 

 - 20 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 پيام نور 10710  مركز زرين شهر - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 20 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 پيام نور 10711  تهران جنوب -انشگاه پيام نور استان تهران د

 - 20 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 پيام نور 10712  مركز شهركرد -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 

 - 20 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه

 ايدار روستاييپ
 پيام نور 10713  مركز فريمان - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 20 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 پيام نور 10714  مركز مريوان - دانشگاه پيام نور استان كردستان 

 - 20 
يت توسعه روستايي گرايش مديرريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 پيام نور 10715  مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 - 20 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 پيام نور 10716  مركز تالش -دانشگاه پيام نور استان گيالن 

 - 20 
مديريت توسعه  روستايي گرايشريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 پيام نور 10717  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
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گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 22 
 

 ) 4مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

مدو  اول

 - 20 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 پيام نور 10718  مركز مالير - دانشگاه پيام نور استان همدان 

 
- 20 

روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 پيام نور 10719  مركز رضوانشهر صدوق - دانشگاه پيام نور استان يزد 
 مجازي پيام نور 10720  مركز اردستان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10721  مركز شهركرد -ر محال و بختياري دانشگاه پيام نور استان چها روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10722  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور
 40 - آموزش محور

ي ريزروستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه
 فضايي -كالبدي 

 مجازي پيام نور 10723  مركز اروميه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

 40 - آموزش محور
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 مجازي پيام نور 10724  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 

 40 - آموزش محور
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 مجازي پيام نور 10725  مركز اسالم آباد غرب - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 40 - آموزش محور
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 مجازي پيام نور 10726  گنبد كاووس مركز - دانشگاه پيام نور استان گلستان 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 مجازي پيام نور 10727  مركز زرين شهر - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه

 ستاييپايدار رو
 مجازي پيام نور 10728  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 مجازي پيام نور 10729  مركز فريمان - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش مديريت توسعه زيريجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 مجازي پيام نور 10730  مركز مريوان - دانشگاه پيام نور استان كردستان 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 مجازي پيام نور 10731  مركز مالير - دانشگاه پيام نور استان همدان 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 مجازي پيام نور 10732  مركز رضوانشهر صدوق - دانشگاه پيام نور استان يزد 

 ) 5مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102

 روزانه 10733  دانشگاه اروميه ريزي آمايش سرزمينبرنامه 15 -  
 روزانه 10734  دانشگاه تبريز ريزي آمايش سرزمينبرنامه 5 -

 روزانه 10735  دانشگاه تربيت مدرس ريزي آمايش سرزمينبرنامه 5 - 
 روزانه 10736  دانشگاه تربيت مدرس ريزي آمايش سرزمينبرنامه 1 - فاقد خوابگاه

 روزانه 10737  دانشگاه تهران ريزي آمايش سرزمينبرنامه 7 -
 روزانه 10738  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) ريزي آمايش سرزمينبرنامه 7 - ت در انتهاي دفترچهتوضيحا

 روزانه 10739  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ريزي آمايش سرزمينبرنامه 3 -
 روزانه 10740  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  ريزي آمايش سرزمينبرنامه 8 - 

 نوبت دوم 10741  دانشگاه اروميه ريزي آمايش سرزمينمهبرنا 5 -
 نوبت دوم 10742  دانشگاه تبريز ريزي آمايش سرزمينبرنامه 3 - 

 نوبت دوم 10743  دانشگاه تهران ريزي آمايش سرزمينبرنامه 4 -
 نوبت دوم 10744  فارابي قم) دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ريزي آمايش سرزمينبرنامه 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 10745  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ريزي آمايش سرزمينبرنامه 2 -
) ريزي آمايش سرزمينبرنامه 5 -   پرديس خودگردان 10746 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 10747  دانشگاه تبريز ريزي آمايش سرزمينبرنامه 5 -
 پيام نور 10748  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  ريزي آمايش سرزمينبرنامه 20 - 

 پيام نور 10749  مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد  ريزي آمايش سرزمينبرنامه 20 -
 غيرانتفاعي 10750  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار آمايش سرزمين ريزيبرنامه 20 - 

 ) 6مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102

 روزانه 10751  دانشگاه بيرجند مخاطرات محيطي 13 -  
 روزانه 10752  دانشگاه تهران مخاطرات محيطي 7 -

 روزانه 10753  تهران -دانشگاه خوارزمي  مخاطرات محيطي - 6 محل تحصيل تهران
 روزانه 10754  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مخاطرات محيطي 10 -

 روزانه 10755  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مخاطرات محيطي 3 - 
 روزانه 10756  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مخاطرات محيطي 5 -

 روزانه 10757  سنندج - دانشگاه كردستان  مخاطرات محيطي 9 - 
 روزانه 10758  گرگان - دانشگاه گلستان  مخاطرات محيطي 6 -

 روزانه 10759  بابلسر -دانشگاه مازندران  مخاطرات محيطي 8 - 
 نوبت دوم 10760  دانشگاه تهران مخاطرات محيطي 4 -

 نوبت دوم 10761  تهران -دانشگاه خوارزمي  مخاطرات محيطي 3 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 10762  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  طيمخاطرات محي 2 -

 نوبت دوم 10763  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مخاطرات محيطي 2 - 
 نوبت دوم 10764  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مخاطرات محيطي 2 -
 نوبت دوم 10765  گرگان - دانشگاه گلستان  مخاطرات محيطي 4 -

 نوبت دوم 10766  بابلسر -انشگاه مازندران د مخاطرات محيطي 2 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران  پرديس خودگردان 10767  تهران -دانشگاه خوارزمي  مخاطرات محيطي - 6

 پرديس خودگردان 10768  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مخاطرات محيطي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 10769  مركز بناب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  ت محيطيمخاطرا 20 -
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  صفحه 23 
 

 ) 6مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 پيام نور 10770  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران  مخاطرات محيطي 20 -

 پيام نور 10771  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  مخاطرات محيطي 20 - 
نورمجازي پيام  10772  مركز بناب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  مخاطرات محيطي 40 - آموزش محور  

 ) 7مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102

 روزانه 10773  دانشگاه بيرجند جغرافياي سياسي 10 -  
 روزانه 10774  دانشگاه تهران جغرافياي سياسي 7 -

 روزانه 10775  تهران -دانشگاه خوارزمي  جغرافياي سياسي 7 - محل تحصيل تهران
 روزانه 10776  تهران - دانشگاه شهيد بهشتي جغرافياي سياسي 6 - 

 روزانه 10777  نوشهر - دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  جغرافياي سياسي 9 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 10778  دانشگاه فردوسي مشهد جغرافياي سياسي 6 -

وزانهر 10779  دانشگاه تربيت مدرس جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 5 -   
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 

 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -مي باشد 
 روزانه 10780  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران ژيوپليتيك 30 -

 نوبت دوم 10781  دانشگاه تهران جغرافياي سياسي 7 - 
 نوبت دوم 10782  تهران -نشگاه خوارزمي دا جغرافياي سياسي 3 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 10783  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  جغرافياي سياسي 2 -
 نوبت دوم 10784  نوشهر - دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  جغرافياي سياسي 9 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 10785  دانشگاه فردوسي مشهد جغرافياي سياسي 2 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران  پرديس خودگردان 10786  تهران -دانشگاه خوارزمي  جغرافياي سياسي 7 -

 پرديس خودگردان 10787  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  جغرافياي سياسي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 10788  واحد هشتگرد -استان البرز  دانشگاه پيام نور جغرافياي سياسي 20 - 
 پيام نور 10789  مركز سنندج - دانشگاه پيام نور استان كردستان  جغرافياي سياسي 20 - 

 پيام نور 10790  واحد روانسر - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  جغرافياي سياسي 20 -
 ) 8مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102

 روزانه 10791  دانشگاه اروميه غرافيا و دفاع مقدسج 15 -  
 روزانه 10792  خرم آباد -دانشگاه لرستان  جغرافيا و دفاع مقدس 12 -
 نوبت دوم 10793  دانشگاه اروميه جغرافيا و دفاع مقدس 5 -

 نوبت دوم 10794  خرم آباد -دانشگاه لرستان  جغرافيا و دفاع مقدس 3 - 
 غيرانتفاعي 10795  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي  ع مقدسجغرافيا و دفا 20 - 

 ) 9مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102

 روزانه 10796  دانشگاه تبريز گرديطبيعت 5 -  
 روزانه 10797  دانشگاه سمنان گرديطبيعت 7 - 

 روزانه 10798  دانشگاه كاشان گرديطبيعت 9 -
 روزانه 10799  بابلسر -ازندران دانشگاه م گرديطبيعت 9 -

 روزانه 10800  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  گرديطبيعت 8 - 
 روزانه 10801  دانشگاه اصفهان گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 9 - 

 روزانه 10802  دانشگاه تبريز گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 5 -
 روزانه 10803  اه تهراندانشگ گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 6 -

 روزانه 10804  تهران -دانشگاه خوارزمي  گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 7 - محل تحصيل تهران
 روزانه 10805  دانشگاه زنجان گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 8 - 

هروزان 10806  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 12 -  

 روزانه 10807  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 6 -
 روزانه 10808  دانشگاه فردوسي مشهد گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 5 - 
 روزانه 10809  خرم آباد -دانشگاه لرستان  گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 12 - 

 روزانه 10810  دانشگاه يزد ريگردشگريزيجغرافيا و برنامه 7 -
 نوبت دوم 10811  دانشگاه تبريز گرديطبيعت 3 -

 نوبت دوم 10812  دانشگاه سمنان گرديطبيعت 2 - 
 نوبت دوم 10813  دانشگاه كاشان گرديطبيعت 6 - 

 نوبت دوم 10814  بابلسر -دانشگاه مازندران  گرديطبيعت 3 -
 نوبت دوم 10815  دانشگاه اصفهان گريگردشريزيجغرافيا و برنامه 4 -

 نوبت دوم 10816  دانشگاه تبريز گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 3 - 
 نوبت دوم 10817  دانشگاه تهران گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 4 - 

 نوبت دوم 10818  تهران -دانشگاه خوارزمي  گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 3 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 10819  دانشگاه زنجان گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 2 -

 نوبت دوم 10820  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 2 - 
 نوبت دوم 10821  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 2 - 

 نوبت دوم 10822  دانشگاه فردوسي مشهد ردشگريگريزيجغرافيا و برنامه 2 -
 نوبت دوم 10823  خرم آباد -دانشگاه لرستان  گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 3 -

 نوبت دوم 10824  دانشگاه يزد گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 3 - 
) گرديطبيعت 5 -   پرديس خودگردان 10825 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 10826  دانشگاه تبريز گرديطبيعت 5 -
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 10827  دانشگاه تبريز گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 5 -

)دانش گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 5 -   پرديس خودگردان 10828 گاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران  پرديس خودگردان 10829  تهران -دانشگاه خوارزمي  گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 7 -

 پرديس خودگردان 10830  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  يگردشگرريزيجغرافيا و برنامه 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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  صفحه 24 
 

 ) 9مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 پرديس خودگردان 10831  تهران –دانشگاه شهيد بهشتي  گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 6 - دان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگر

 غيرانتفاعي 10832  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  گرديطبيعت 20 -
 غيرانتفاعي 10833  مشهد - موسسه غيرانتفاعي بينالود  گرديطبيعت 20 - 
 غيرانتفاعي 10834  گرگان - سه غيرانتفاعي حكيم جرجاني موس گرديطبيعت 20 - 

 غيرانتفاعي 10835  قزوين - موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  گرديطبيعت 20 -
 غيرانتفاعي 10836  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 20 -

 غيرانتفاعي 10837  يزد -نشگاه غيرانتفاعي علم و هنر دا گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 10838  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 

 غيرانتفاعي 10839  گرگان - موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 20 -
 غيرانتفاعي 10840  موسسه غيرانتفاعي قشم گردشگريريزينامهجغرافيا و بر 20 -

 ) 1سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي (كد ضريب  - 1103

  - 3 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10841  دانشگاه تبريز

 - 6 
يي گرايش سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيا

 سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10842  دانشگاه تربيت مدرس

 - 7 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10843  دانشگاه تهران

 - 6 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10844  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 5 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10845  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 5 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سنجش از دور
 روزانه 10846  دانشگاه تربيت مدرس

 1 - اهفاقد خوابگ
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سنجش از دور
 روزانه 10847  دانشگاه تربيت مدرس

 - 7 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سنجش از دور
 روزانه 10848  دانشگاه تهران

 8 - محل تحصيل تهران
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 دور سنجش از
 روزانه 10849  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 5 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سنجش از دور
 روزانه 10850  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سنجش از دور
 روزانه 10851  اهواز - دانشگاه شهيد چمران 

 - 8 
از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش  سنجش

 سنجش از دور
 روزانه 10852  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 7 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سنجش از دور
 روزانه 10853  دانشگاه يزد

 - 2 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سيستم اطالعات جغرافيايي
 نوبت دوم 10854  دانشگاه تبريز

 - 4 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سيستم اطالعات جغرافيايي
 نوبت دوم 10855  دانشگاه تهران

 - 3 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سيستم اطالعات جغرافيايي
دوم نوبت 10856  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي   

 - 1 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سيستم اطالعات جغرافيايي
 نوبت دوم 10857  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سنجش از دور
 نوبت دوم 10858  دانشگاه تهران

 3 - محل تحصيل تهران
عات جغرافيايي گرايش سنجش از دور و سيستم اطال

 سنجش از دور
 نوبت دوم 10859  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 1 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سنجش از دور
 نوبت دوم 10860  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 8 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سنجش از دور
 نوبت دوم 10861  اردبيل - لي دانشگاه محقق اردبي

 - 3 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سنجش از دور
 نوبت دوم 10862  دانشگاه يزد

 - 3 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سيستم اطالعات جغرافيايي
( ودگردانپرديس خ 10863 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا  

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 3 - تبريز

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 
 سيستم اطالعات جغرافيايي

 پرديس خودگردان 10864  دانشگاه تبريز

 - 6 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سيستم اطالعات جغرافيايي
ل تحصيل پرديس خودگردان تهران (مح -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 10865  واقع در كرج)

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سيستم اطالعات جغرافيايي
 پرديس خودگردان 10866  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در 
 8 - تهران

نجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش س
 سنجش از دور

 پرديس خودگردان 10867  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سنجش از دور
 پرديس خودگردان 10868  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
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گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 25 
 

 ) 1سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي (كد ضريب  - 1103  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 -مشترك با دانشگاه لوندكشور سويد 

 شرايط در انتهاي دفترچه
- 6 

تم اطالعات جغرافيايي گرايش سنجش از دور و سيس
 سيستم اطالعات جغرافيايي

 مشترك 10869  دانشگاه تهران

 - 20 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سيستم اطالعات جغرافيايي
 غيرانتفاعي 10870  آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز 

 
- 20 

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 
 ش از دورسنج

 غيرانتفاعي 10871  آمل –موسسه غيرانتفاعي آبان هراز 

 ) 1مجموعه زبان عربي (كد ضريب  - 1104

 روزانه 10872  دانشگاه اراك ادبيات عربي 20 -  
 روزانه 10873  دانشگاه اصفهان ادبيات عربي 10 - 

 روزانه 10874  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ادبيات عربي 14 - فقط زن
 روزانه 10875  دانشگاه ايالم ادبيات عربي 15 - 
 روزانه 10876  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  ادبيات عربي 8 - 
 روزانه 10877  دانشگاه بيرجند ادبيات عربي 13 - 

 روزانه 10878  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  ادبيات عربي 12 -
 روزانه 10879  دانشگاه تربيت مدرس ادبيات عربي 6 - 

 روزانه 10880  دانشگاه تربيت مدرس ادبيات عربي 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 10882  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) ادبيات عربي 7 - 

 روزانه 10881  دانشگاه تهران ادبيات عربي 8 -
 روزانه 10883  زوارسب - دانشگاه حكيم سبزواري  ادبيات عربي 12 - 
 روزانه 10884  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  ادبيات عربي 20 - 
 روزانه 10885  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ادبيات عربي 12 - 

 روزانه 10886  كرمانشاه - دانشگاه رازي  ادبيات عربي 15 -
 روزانه 10887  دانشگاه زابل ادبيات عربي 16 - 
 روزانه 10888  دانشگاه سمنان دبيات عربيا 7 - 
 روزانه 10889  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  ادبيات عربي 15 - 

 روزانه 10890  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ادبيات عربي 9 -
 روزانه 10891  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  ادبيات عربي 16 - 
 روزانه 10892  تبريز - ني آذربايجان دانشگاه شهيد مد ادبيات عربي 14 - 
 روزانه 10893  دانشگاه شيراز ادبيات عربي 8 - 

 روزانه 10894  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ادبيات عربي 12 -
 روزانه 10895  دانشگاه فردوسي مشهد ادبيات عربي 4 - 

 روزانه 10896  دانشگاه قم ادبيات عربي 10 - فقط مرد
 روزانه 10897  دانشگاه قم ادبيات عربي 10 - فقط زن - نتهاي دفترچه توضيحات در ا

 روزانه 10898  دانشگاه كاشان ادبيات عربي 6 - محل تحصيل پرديس خواهران -فقط زن 
 روزانه 10899  دانشگاه كاشان ادبيات عربي 6 - 
 روزانه 10900  سنندج - دانشگاه كردستان  ادبيات عربي 20 - 

 روزانه 10901  بجنورد -دانشگاه كوثر (ويژه خواهران)  بيات عربياد 20 - فقط زن
 روزانه 10902  رشت -دانشگاه گيالن  ادبيات عربي 15 -

 روزانه 10903  خرم آباد -دانشگاه لرستان  ادبيات عربي 11 - 
 روزانه 10904  بابلسر -دانشگاه مازندران  ادبيات عربي 20 - 
 روزانه 10905  اردبيل - حقق اردبيلي دانشگاه م ادبيات عربي 15 - 

 روزانه 10906  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  ادبيات عربي 13 -
 روزانه 10907  دانشگاه يزد ادبيات عربي 14 - 
 روزانه 10908  دانشگاه اصفهان آموزش زبان عربي 5 - 
 روزانه 10909  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان عربي 6 - 

 روزانه 10910  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان عربي 2 - هفاقد خوابگا
 روزانه 10911  دانشگاه شيراز آموزش زبان عربي 5 - 
 نوبت دوم 10912  دانشگاه اراك ادبيات عربي 10 - 
 نوبت دوم 10913  دانشگاه اصفهان ادبيات عربي 4 - 

 نوبت دوم 10914  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ادبيات عربي 6 - فقط زن
 نوبت دوم 10915  دانشگاه ايالم ادبيات عربي 5 - 
 نوبت دوم 10916  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  ادبيات عربي 3 - 
 نوبت دوم 10917  دانشگاه بيرجند ادبيات عربي 1 - 

 نوبت دوم 10918  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  ادبيات عربي 2 -
 نوبت دوم 10919  دانشگاه تهران ادبيات عربي 8 - 
 نوبت دوم 10920  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) ادبيات عربي 4 - 
 نوبت دوم 10921  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  ادبيات عربي 1 - 

 نوبت دوم 10922  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  ادبيات عربي 10 -
 نوبت دوم 10923  دانشگاه زابل عربيادبيات  8 - 
 نوبت دوم 10924  دانشگاه سمنان ادبيات عربي 3 - 
 نوبت دوم 10925  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  ادبيات عربي 5 - 

 نوبت دوم 10926  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ادبيات عربي 3 -
 نوبت دوم 10927  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  ادبيات عربي 4 - 
 نوبت دوم 10928  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ادبيات عربي 12 - 
 نوبت دوم 10929  دانشگاه فردوسي مشهد ادبيات عربي 1 - 

 نوبت دوم 10930  دانشگاه قم ادبيات عربي 3 - فقط مرد

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز
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  صفحه 26 
 

 ) 1مجموعه زبان عربي (كد ضريب  - 1104  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 10931  دانشگاه قم ادبيات عربي 3 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

دوم نوبت 10932  دانشگاه كاشان ادبيات عربي 4 - محل تحصيل پرديس خواهران -فقط زن   

 نوبت دوم 10933  دانشگاه كاشان ادبيات عربي 4 - 
 

 نوبت دوم 10934  رشت -دانشگاه گيالن  ادبيات عربي - 15
 نوبت دوم 10935  خرم آباد -دانشگاه لرستان  ادبيات عربي 3 -
 نوبت دوم 10936  بابلسر –دانشگاه مازندران  ادبيات عربي 13 -

 نوبت دوم 10937  اردبيل - اردبيلي دانشگاه محقق  ادبيات عربي 5 - 
 نوبت دوم 10938  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  ادبيات عربي 1 - 

 نوبت دوم 10939  دانشگاه يزد ادبيات عربي 5 -
 نوبت دوم 10940  دانشگاه اصفهان آموزش زبان عربي 2 -

 ادبيات عربي 10 - 
ردان تهران (محل تحصيل پرديس خودگ -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 10941  واقع در كرج)
 پرديس خودگردان 10942  دانشگاه سمنان ادبيات عربي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 10943  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  ادبيات عربي 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 10944  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ادبيات عربي 9 - دانشگاه محل تحصيل پرديس خودگردان
 پرديس خودگردان 10945  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  ادبيات عربي 16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 10946  دانشگاه شيراز ادبيات عربي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 10947  خرم آباد -دانشگاه لرستان  ادبيات عربي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 10948  بابلسر -دانشگاه مازندران  ادبيات عربي 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 10949  ه شيرازدانشگا آموزش زبان عربي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مشترك 10950  دانشگاه اصفهان ادبيات عربي 5 - شرايط در انتهاي دفترچه -مشترك با دانشگاه لبنان 
 پيام نور 10951  مركز مهاباد - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  ادبيات عربي 20 - 

 پيام نور 10952  مركز شهرضا - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ادبيات عربي 20 -
 پيام نور 10953  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  ادبيات عربي 20 -

 پيام نور 10954  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10955  مركز آباده -دانشگاه پيام نور استان فارس  ادبيات عربي 20 - 

 پيام نور 10956  مركز نور آباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس  ادبيات عربي 20 -
 پيام نور 10957  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  ادبيات عربي 20 -

 پيام نور 10958  مركز سنندج - دانشگاه پيام نور استان كردستان  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10959  مركز جوانرود - ه پيام نور استان كرمانشاه دانشگا ادبيات عربي 20 - 

 پيام نور 10960  مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  ادبيات عربي 20 -
 پيام نور 10961  مركز بندر تركمن - دانشگاه پيام نور استان گلستان  ادبيات عربي 20 -

 پيام نور 10962  مركز ميبد - استان يزد دانشگاه پيام نور  ادبيات عربي 20 - 
 مجازي پيام نور 10963  مركز مهاباد - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10964  مركز شهرضا - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10965  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  عربيادبيات  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10966  مركز آباده -دانشگاه پيام نور استان فارس  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
ورمجازي پيام ن 10967  مركز نور آباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس  ادبيات عربي 40 - آموزش محور  
 مجازي پيام نور 10968  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10969  مركز سنندج - دانشگاه پيام نور استان كردستان  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10970  ودمركز جوانر - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10971  مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10972  مركز بندر تركمن - دانشگاه پيام نور استان گلستان  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10973  مركز ميبد - پيام نور استان يزد  دانشگاه ادبيات عربي 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 10974  اهواز -دانشگاه غيرانتفاعي امير المومنين(ع)  ادبيات عربي 15 - شرايط در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 10975  دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد قم) ادبيات عربي 20 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 ) 2مجموعه زبان عربي (كد ضريب  - 1104
 روزانه 10976  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مترجمي زبان عربي - 13  فقط زن

 روزانه 10977  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  مترجمي زبان عربي 8 -
 روزانه 10978  قزوين - ره ) دانشگاه بين المللي امام خميني ( مترجمي زبان عربي 12 - 

 روزانه 10979  دانشگاه تهران مترجمي زبان عربي 8 -
 روزانه 10980  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  مترجمي زبان عربي 12 - 

 روزانه 10981  دانشگاه دامغان مترجمي زبان عربي 10 -
 روزانه 10982  كرمانشاه - دانشگاه رازي  مترجمي زبان عربي 15 - 

 روزانه 10983  دانشگاه سمنان مترجمي زبان عربي 7 -
 روزانه 10984  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  مترجمي زبان عربي 17 - 

 روزانه 10985  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مترجمي زبان عربي 12 -
 روزانه 10986  دانشگاه فردوسي مشهد مترجمي زبان عربي 4 - 

 روزانه 10987  دانشگاه قم مترجمي زبان عربي 10 - فقط مرد
 روزانه 10988  دانشگاه قم مترجمي زبان عربي 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 روزانه 10989  دانشگاه كاشان مترجمي زبان عربي 6 - 
 روزانه 10990  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مترجمي زبان عربي 15 -

 نوبت دوم 10991  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مي زبان عربيمترج - 5 فقط زن
 نوبت دوم 10992  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  مترجمي زبان عربي 4 -

 نوبت دوم 10993  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مترجمي زبان عربي 2 - 
 نوبت دوم 10994  دانشگاه تهران مترجمي زبان عربي 8 -
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  صفحه 27 
 

 ) 2مجموعه زبان عربي (كد ضريب  - 1104  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 10995  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  مترجمي زبان عربي 1 -

 نوبت دوم 10996  دانشگاه سمنان مترجمي زبان عربي 4 - 
 نوبت دوم 10997  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مترجمي زبان عربي 4 -

 نوبت دوم 10998  دانشگاه فردوسي مشهد مترجمي زبان عربي 1 - 
 نوبت دوم 10999  دانشگاه قم مترجمي زبان عربي 5 - فقط مرد

 نوبت دوم 11000  دانشگاه قم مترجمي زبان عربي 5 - فقط زن - ترچه توضيحات در انتهاي دف
 نوبت دوم 11001  دانشگاه كاشان مترجمي زبان عربي 4 -
 نوبت دوم 11002  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مترجمي زبان عربي 5 -

 ) 1مجموعه علوم اقتصادي (كد ضريب  -  1105

 روزانه 11003  دانشگاه اروميه يزيرتصادي و برنامهاقتصادي گرايش توسعه اقعلوم  15 -  
 روزانه 11004  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  - 10 فقط زن

 روزانه 11005  دانشگاه بجنورد يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 - 
 روزانه 11006  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهوم عل 6 - 
 روزانه 11007  دانشگاه تبريز يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  5 - 

 روزانه 11008  دانشگاه تهران يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  4 -
 روزانه 11009  كرمانشاه - دانشگاه رازي  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 - 
 روزانه 11010  دانشگاه زنجان يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  6 - 
 روزانه 11011  انزاهد - دانشگاه سيستان و بلوچستان  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 - 

 روزانه 11012  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  6 -
 روزانه 11013  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  5 - 
 روزانه 11014  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  9 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت - فقط مرد   روزانه 11015  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 -
 روزانه 11016  ردوسي مشهددانشگاه ف يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  10 -

 روزانه 11017  سنندج - دانشگاه كردستان  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 - 
 روزانه 11018  بابلسر -دانشگاه مازندران  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 - 
 روزانه 11019  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  يزيرامهاقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنعلوم  10 - 

اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  7 -  روزانه 11020  دانشگاه بجنورد
اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  4 -   روزانه 11021  دانشگاه تبريز
اقتصادي هايسيستم ريزيمهاقتصادي گرايش برناعلوم  6 -   روزانه 11022  دانشگاه زنجان
اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  7 -   روزانه 11023  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  7 -  روزانه 11024  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  5 -   روزانه 11025  دانشگاه شيراز
اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  20 -   روزانه 11026  دانشگاه صنعتي شاهرود

محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت - فقط مرد  اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  8 -  روزانه 11027  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  5 -  روزانه 11028  بابلسر -دانشگاه مازندران 

اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  14 -   روزانه 11029  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 
 روزانه 11030  دانشگاه اصفهان اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  4 - 

 روزانه 11031  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  - 10 فقط زن
 روزانه 11032  دانشگاه بجنورد اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 -

 روزانه 11033  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيم علو 4 - 
 روزانه 11034  دانشگاه تربيت مدرس اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  6 - 

 روزانه 11035  دانشگاه تربيت مدرس اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  5 - فاقد خوابگاه
 روزانه 11036  ه تهراندانشگا اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  4 -

 روزانه 11037  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  20 - 
 روزانه 11038  تهران -دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  10 - محل تحصيل تهران

 روزانه 11039  كرمانشاه - دانشگاه رازي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  7 - 
 روزانه 11040  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  7 -

 روزانه 11041  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 - 
 روزانه 11042  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  7 - 
 روزانه 11043  دانشگاه شيراز اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  5 - 

 روزانه 11044  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 -
 روزانه 11045  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 - 
 روزانه 11046  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر قتصاد انرژياقتصادي گرايش اعلوم  9 - 
 روزانه 11047  دانشگاه فردوسي مشهد اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  10 - 

 روزانه 11048  سنندج - دانشگاه كردستان  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 -
 روزانه 11049  بابلسر -ازندران دانشگاه م اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 - 
 روزانه 11050  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  11 - 
 روزانه 11051  دانشگاه اروميه اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  15 - 

 روزانه 11052  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  6 -
 روزانه 11053  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  2 - 
 روزانه 11054  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  4 - 

 روزانه 11055  تهران -دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  10 - محل تحصيل تهران
 روزانه 11056  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  قتصادي گرايش بانكداري اسالمياعلوم  7 -

 روزانه 11057  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  10 - 
 روزانه 11058  دانشگاه قم اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  10 - فقط مرد

 روزانه 11059  دانشگاه قم اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
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  صفحه 28 
 

 ) 1مجموعه علوم اقتصادي (كد ضريب  - 1105  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 11060  بابلسر -دانشگاه مازندران  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميوم عل 3 -
 روزانه 11061  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  3 -

 روزانه 11062  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  6 - 
 روزانه 11063  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  تصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكاقعلوم  6 - 

 روزانه 11064  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  8 -
 روزانه 11065  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  3 -

 روزانه 11066  تهران –دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  10 - محل تحصيل تهران
 روزانه 11067  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  9 - 

 روزانه 11068  دانشگاه قم اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  10 - فقط مرد
 روزانه 11069  دانشگاه قم اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  10 - فقط زن - ه توضيحات در انتهاي دفترچ

 روزانه 11070  بابلسر -دانشگاه مازندران  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  3 - 
 روزانه 11071  دانشگاه اروميه اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  15 - 

 روزانه 11072  دانشگاه اصفهان رياقتصادي گرايش اقتصاد نظعلوم  11 -
 روزانه 11073  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  15 - فقط زن

 روزانه 11074  دانشگاه ايالم اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  10 - 
وزانهر 11075  دانشگاه بجنورد اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  8 -   

 روزانه 11076  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  6 -
 روزانه 11077  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  8 -

 روزانه 11078  دانشگاه تربيت مدرس اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  7 - 
 روزانه 11079  دانشگاه تربيت مدرس اقتصاد نظري اقتصادي گرايشعلوم  5 - فاقد خوابگاه

 روزانه 11080  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  20 -
 روزانه 11081  كرمانشاه - دانشگاه رازي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  7 -

 روزانه 11082  دانشگاه زنجان اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  6 - 
 روزانه 11083  دانشگاه سمنان اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  20 - 

 روزانه 11084  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  4 -
 روزانه 11085  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  11 -

 روزانه 11086  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  اد نظرياقتصادي گرايش اقتصعلوم  6 - 
 روزانه 11087  دانشگاه شيراز اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  10 - 

 روزانه 11088  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  16 -
 روزانه 11089  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  8 -

 روزانه 11090  دانشگاه فردوسي مشهد اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  10 - 
 روزانه 11091  بابلسر -دانشگاه مازندران  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  20 - 

 روزانه 11092  دانشگاه يزد اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  9 -
 روزانه 11093  موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي ش اقتصاد نظرياقتصادي گرايعلوم  6 -

 روزانه 11094  دانشگاه اصفهان اقتصادي گرايش اقتصاد شهريعلوم  4 - 
 روزانه 11095  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد شهريعلوم  4 - 

 روزانه 11096  صفهاندانشگاه هنر ا اقتصادي گرايش اقتصاد شهريعلوم  15 -
 روزانه 11097  دانشگاه هنر اصفهان اقتصادي گرايش افتصاد فرهنگ و هنرعلوم  15 -

 روزانه 11098  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيستعلوم  4 - 
 روزانه 11099  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيستعلوم  12 - 

 روزانه 11100  دانشگاه يزد اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيستعلوم  7 -
 روزانه 11101  تهران -دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش اقتصاد مالي اسالميعلوم  10 - محل تحصيل تهران

 روزانه 11102  دانشگاه يزد اقتصادي گرايش اقتصاد مالي اسالميعلوم  7 - 
 روزانه 11103  بروجرد - دانشگاه آيت اله بروجردي  اقتصادي گرايش اقتصاد آموزشعلوم  20 - 

 روزانه 11104  دانشگاه صنعت نفت وگازاقتصاد نفت و گاز گرايش تجارت نفت 10 - محل تحصيل واحد آبادان
 نوبت دوم 11105  دانشگاه اروميه يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  5 -

 نوبت دوم 11106  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  - 5 قط زنف
 نوبت دوم 11107  دانشگاه تبريز يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  4 - 

 نوبت دوم 11108  نشگاه تهراندا يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  4 -
 نوبت دوم 11109  دانشگاه زنجان يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  2 -

 نوبت دوم 11110  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11111  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  يزيرو برنامهاقتصادي گرايش توسعه اقتصادي علوم  5 - 

 نوبت دوم 11112  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  7 -
محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت - فقط مرد   نوبت دوم 11113  تهران -نشگاه علم و صنعت ايران دا يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  2 -

 نوبت دوم 11114  دانشگاه فردوسي مشهد يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11115  سنندج - دانشگاه كردستان  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  4 - 

 نوبت دوم 11116  بابلسر -دانشگاه مازندران  يزيرتوسعه اقتصادي و برنامهاقتصادي گرايش علوم  3 -
 نوبت دوم 11117  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  5 -

اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  2 -  منوبت دو 11118  دانشگاه تبريز  

اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  2 -   نوبت دوم 11119  دانشگاه زنجان
اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  5 -  نوبت دوم 11120  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  2 -  نوبت دوم 11121  تهران -ه شهيد بهشتي دانشگا

اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  15 -   نوبت دوم 11122  دانشگاه صنعتي شاهرود
محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت - فقط مرد  اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  2 -  نوبت دوم 11123  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران

اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  2 -  نوبت دوم 11124  بابلسر -دانشگاه مازندران 
اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  2 -  نوبت دوم 11125  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 
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  صفحه 29 
 

 ) 1قتصادي (كد ضريب مجموعه علوم ا - 1105  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 11126  دانشگاه اصفهان اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  2 -

 نوبت دوم 11127  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رژياقتصادي گرايش اقتصاد انعلوم  - 5 فقط زن
 نوبت دوم 11128  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11129  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  4 - 

 نوبت دوم 11130  وشهرب -دانشگاه خليج فارس  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  7 -
 نوبت دوم 11131  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  2 -

 نوبت دوم 11132  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  7 - 
 نوبت دوم 11133  تهران –دانشگاه شهيد بهشتي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  2 -
 نوبت دوم 11134  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  1 -
 نوبت دوم 11135  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  7 -

 نوبت دوم 11136  دانشگاه فردوسي مشهد اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11137  سنندج - دانشگاه كردستان  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  4 - 

 نوبت دوم 11138  بابلسر -دانشگاه مازندران  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  4 -
 نوبت دوم 11139  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  5 -

 نوبت دوم 11140  دانشگاه اروميه صادي گرايش بانكداري اسالمياقتعلوم  5 - 
 نوبت دوم 11141  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  2 - 

 نوبت دوم 11142  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  4 -
 نوبت دوم 11143  تهران -دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  5 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 11144  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  6 - 
 نوبت دوم 11145  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  5 - 

 نوبت دوم 11146  دانشگاه قم مياقتصادي گرايش بانكداري اسالعلوم  2 - فقط مرد
 نوبت دوم 11147  دانشگاه قم اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  2 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 11148  بابلسر -دانشگاه مازندران  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  1 - 
 نوبت دوم 11149  دانشگاه تبريز لكترونيكاقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت اعلوم  2 - 

 نوبت دوم 11150  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  6 -
 نوبت دوم 11151  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  7 -

 نوبت دوم 11152  دانشگاه تبريز تصاد اسالمياقتصادي گرايش اقعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11153  تهران -دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  5 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 11154  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  7 -
 نوبت دوم 11155  دانشگاه قم تصاد اسالمياقتصادي گرايش اقعلوم  2 - فقط مرد

 نوبت دوم 11156  دانشگاه قم اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  2 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 11157  بابلسر -دانشگاه مازندران  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  1 - 

 نوبت دوم 11158  دانشگاه اروميه اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  5 -
 نوبت دوم 11159  دانشگاه اصفهان اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  6 -

 نوبت دوم 11160  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  5 - فقط زن
 نوبت دوم 11161  دانشگاه ايالم اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  5 - 

 نوبت دوم 11162  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  5 -
 نوبت دوم 11163  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  20 -

 نوبت دوم 11164  دانشگاه زنجان اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11165  ه سمناندانشگا اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  13 - 

 نوبت دوم 11166  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  2 -
 نوبت دوم 11167  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  4 -

 نوبت دوم 11168  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11169  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  7 - 

 نوبت دوم 11170  دانشگاه فردوسي مشهد اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  2 -
 نوبت دوم 11171  بابلسر -دانشگاه مازندران  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  12 -

 نوبت دوم 11172  دانشگاه يزد اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  3 - 
 نوبت دوم 11173  دانشگاه اصفهان اقتصادي گرايش اقتصاد شهريعلوم  3 - 

 نوبت دوم 11174  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد شهريعلوم  2 -
 نوبت دوم 11175  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيستعلوم  4 -

 نوبت دوم 11176  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيستعلوم  12 - 
 نوبت دوم 11177  دانشگاه يزد اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيستعلوم  2 - 

 نوبت دوم 11178  تهران -دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش اقتصاد مالي اسالميعلوم  5 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 11179  دانشگاه يزد اقتصادي گرايش اقتصاد مالي اسالميعلوم  2 -

 نوبت دوم 11180  بروجرد - دانشگاه آيت اله بروجردي  اقتصادي گرايش اقتصاد آموزشعلوم  6 - 
 مجازي 11181  گاه شيرازدانش اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  40 - آموزش محور
 مجازي 11182  دانشگاه شيراز اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  40 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11183  دانشگاه تبريز يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  5 -

 يزيره اقتصادي و برنامهاقتصادي گرايش توسععلوم  4 - 
پرديس خودگردان البرزكرج  محل تحصيل  دانشگاه تهران (

 پرديس خودگردان 11184  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
خودگردان پرديس 11185  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 11186  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11187  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  9 -
تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز محل  پرديس خودگردان 11188  دانشگاه تبريز اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  4 -

س خودگردانپردي 11189  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 11190  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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 ) 1مجموعه علوم اقتصادي (كد ضريب  - 1105  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11191  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  4 -

 پرديس خودگردان 11192  اه تربيت مدرسدانشگ اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران  پرديس خودگردان 11193  تهران -دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  5 -

 اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  7 - 
زاهدان (محل تحصيل پرديس  - دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 پرديس خودگردان 11194  در چابهار) خودگردان
 پرديس خودگردان 11195  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11196  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11197  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  2 -
انپرديس خودگرد 11198  كرمان –دانشگاه شهيد باهنر  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11199  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  3 -
) اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  3 -  پرديس خودگردان 11200 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

 پرديس خودگردان 11201  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  6 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11202  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  3 -

) ادي گرايش اقتصاد اسالمياقتصعلوم  3 -   پرديس خودگردان 11203 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11204  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  8 -

 پرديس خودگردان 11205  دانشگاه تربيت مدرس صادي گرايش اقتصاد نظرياقتعلوم  7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11206  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11207  شگاه شيرازدان اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11208  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  8 -
 پرديس خودگردان 11209  دانشگاه يزد اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

اه تبريزمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگ  پرديس خودگردان 11210  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد شهريعلوم  4 -
 پرديس خودگردان 11211  دانشگاه يزد اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيستعلوم  7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11212  دانشگاه يزد ي اسالمياقتصادي گرايش اقتصاد مالعلوم  7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 11213  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 -
 پيام نور 11214  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 - 
 پيام نور 11215  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 - 

 پيام نور 11216  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 -
 پيام نور 11217  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  يزيرايش توسعه اقتصادي و برنامهاقتصادي گرعلوم  8 -

 پيام نور 11218  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  10 - 
 پيام نور 11219  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  يزيرهاقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامعلوم  8 - 

 پيام نور 11220  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 -
اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  8 -  پيام نور 11221  مركز اصفهان - نور استان اصفهان  دانشگاه پيام

اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  8 -   پيام نور 11222  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 
اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  8 -   پيام نور 11223  غرب تهران -دانشگاه پيام نور استان تهران 

اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  8 -  پيام نور 11224  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران 
اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  8 - رپيام نو 11225  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   

اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  10 -   پيام نور 11226  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  8 -   پيام نور 11227  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

اقتصادي هايسيستم ريزيي گرايش برنامهاقتصادعلوم  8 -  پيام نور 11228  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 پيام نور 11229  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 -

 پيام نور 11230  مركز كرج -ر استان البرز دانشگاه پيام نو اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 - 
 پيام نور 11231  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 - 

 پيام نور 11232  مركز آبادان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  20 -
 پيام نور 11233  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  تصادي گرايش اقتصاد انرژياقعلوم  10 -

 پيام نور 11234  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  8 - 
 پيام نور 11235  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  8 - 

 پيام نور 11236  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  8 -
 پيام نور 11237  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  8 -

 پيام نور 11238  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  ي اسالمياقتصادي گرايش بانكدارعلوم  8 - 
 پيام نور 11239  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  10 - 

 پيام نور 11240  لمركز باب -دانشگاه پيام نور استان مازندران  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  8 -
 پيام نور 11241  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  8 -

 پيام نور 11242  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  20 - 
 پيام نور 11243  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكاقتصعلوم  8 - 

 پيام نور 11244  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  8 -
 پيام نور 11245  مركز مشهد - اه پيام نور استان خراسان رضوي دانشگ اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  8 -

 پيام نور 11246  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  10 - 
 پيام نور 11247  مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  20 - 

 پيام نور 11248  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 -
 پيام نور 11249  مركز شبستر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 -

 پيام نور 11250  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  اقتصاد اسالمي اقتصادي گرايشعلوم  20 - 
 پيام نور 11251  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  8 - 

 پيام نور 11252  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  8 -
 پيام نور 11253  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  8 -

 پيام نور 11254  مركز زاهدان - دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 - 
 پيام نور 11255  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  اد اسالمياقتصادي گرايش اقتصعلوم  10 - 
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  صفحه 31 
 

 ) 1مجموعه علوم اقتصادي (كد ضريب  - 1105  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 پيام نور 11256  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  قتصادي گرايش اقتصاد اسالمياعلوم  20 -
 غيرانتفاعي 11257  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  20 -

 غيرانتفاعي 11258  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  يزيرو برنامهاقتصادي گرايش توسعه اقتصادي علوم  20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 11259  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  20 -  غيرانتفاعي 11260  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم 
 غيرانتفاعي 11261  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  20 -

 غيرانتفاعي 11262  ناصفها - دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 11263  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 11264  ساري - موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  20 -
 غيرانتفاعي 11265  اصفهان –موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  بانكداري اسالمي اقتصادي گرايشعلوم  20 -

 غيرانتفاعي 11266  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 11267  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  20 - 

 غيرانتفاعي 11268  مشهد - موسسه غيرانتفاعي عطار  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  20 -
 غيرانتفاعي 11269  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 11270  بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  المياقتصادي گرايش اقتصاد اسعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 11271  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 - 

 غيرانتفاعي 11272  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 -
 غيرانتفاعي 11273  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  قتصادي گرايش اقتصاد اسالمياعلوم  20 -

 غيرانتفاعي 11274  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 11275  مشهد - موسسه غيرانتفاعي عطار  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 - 

 غيرانتفاعي 11276  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  15 -
 غيرانتفاعي 11277  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 11278  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  اقتصادي گرايش اقتصاد شهريعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 11279  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صفاهان  اقتصادي گرايش اقتصاد شهريعلوم  20 - 

 غيرانتفاعي 11280  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  اقتصادي گرايش اقتصاد مالي اسالميعلوم  15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 مجازي غيرانتفاعي 11281  تهران - موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  ادي گرايش اقتصاد انرژياقتصعلوم  40 - آموزش محور

 ) 1مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  -  1106

 روزانه 11282  دانشگاه اراك رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 6 -  
 روزانه 11283  تهران - اهران) دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خو رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 8 - فقط زن

 روزانه 11284  دانشگاه تبريز رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 5 - 
 روزانه 11285  دانشگاه تهران رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 6 - 

 روزانه 11286  دانشگاه سمنان رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 10 -
 روزانه 11287  كرمان -يد باهنر دانشگاه شه رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 4 - 
 روزانه 11288  دانشگاه شيراز رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 4 - 
 روزانه 11289  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 8 - 

 روزانه 11290  دانشگاه فردوسي مشهد رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 4 -
 روزانه 11291  دانشگاه اراك ايش يادگيري و كنترل حركتيرفتار حركتي گر 8 - 
 روزانه 11292  دانشگاه اروميه رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 15 - 
 روزانه 11293  دانشگاه اصفهان رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 6 - 

 روزانه 11294  تهران - شگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) دان رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 7 - فقط زن
 روزانه 11295  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 2 - 
 روزانه 11296  دانشگاه تبريز رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 5 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزش و پرورشوزارت آم

 روزانه 11297  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 12 -

 روزانه 11298  دانشگاه تهران رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 6 - 
 روزانه 11299  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 9 -

 روزانه 11300  تهران -دانشگاه خوارزمي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 10 - محل تحصيل تهران
 روزانه 11301  كرمانشاه - دانشگاه رازي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 4 - 
 روزانه 11302  دانشگاه سمنان رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 10 - 

 روزانه 11303  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 5 -
 روزانه 11304  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 10 - 
انهروز 11305  دانشگاه شيراز رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 4 -   

 روزانه 11306  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 15 - 
 روزانه 11307  دانشگاه فردوسي مشهد رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 4 -

 روزانه 11308  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 9 - فقط زن
 روزانه 11309  دانشگاه يزد رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 18 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 فقط زن -وزارت آموزش و پرورش 

 روزانه 11310  پرديس نسيبه تهران - دانشگاه فرهنگيان  رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 15 -

 روزانه 11311  دانشگاه اراك اسي ورزشيشنروان 5 -
 روزانه 11312  دانشگاه تبريز شناسي ورزشيروان 6 - 

 روزانه 11313  دانشگاه تهران شناسي ورزشيروان 4 -
 روزانه 11314  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي ورزشيروان 5 - 
 روزانه 11315  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي ورزشيروان 8 - 

 روزانه 11316  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي ورزشيروان 7 -
 نوبت دوم 11317  دانشگاه اراك رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 6 - 

 نوبت دوم 11318  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 3 - فقط زن
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  صفحه 32 
 

 ) 1ورزشي (كد ضريب  مجموعه علوم -  1106  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 11319  دانشگاه تبريز رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 3 -

 نوبت دوم 11320  دانشگاه تهران رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 3 - 
 نوبت دوم 11321  دانشگاه سمنان رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 5 -

 نوبت دوم 11322  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 2 - 
 نوبت دوم 11323  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 4 -

 نوبت دوم 11324  دانشگاه فردوسي مشهد يش رشد حركتيرفتار حركتي گرا 1 - 
 نوبت دوم 11325  دانشگاه اراك رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 4 -

 نوبت دوم 11326  دانشگاه اروميه رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 15 - 
 نوبت دوم 11327  هاندانشگاه اصف رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 4 -

 نوبت دوم 11328  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 3 - فقط زن
 نوبت دوم 11329  همدان –دانشگاه بوعلي سينا  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 1 -
 نوبت دوم 11330  دانشگاه تبريز ركتيرفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل ح 3 -
 نوبت دوم 11331  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 8 -

 نوبت دوم 11332  دانشگاه تهران رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 3 - 
 نوبت دوم 11333  سبزوار - نشگاه حكيم سبزواري دا رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 3 - 

 نوبت دوم 11334  تهران -دانشگاه خوارزمي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 3 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 11335  دانشگاه سمنان رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 5 - 

 نوبت دوم 11336  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ل حركتيرفتار حركتي گرايش يادگيري و كنتر 1 -
 نوبت دوم 11337  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 12 -

 نوبت دوم 11338  دانشگاه فردوسي مشهد رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 1 - 
 نوبت دوم 11339  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  وزش تربيت بدنيرفتار حركتي گرايش آم 2 - فقط زن

 نوبت دوم 11340  دانشگاه يزد رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 7 - 
 نوبت دوم 11341  دانشگاه اراك شناسي ورزشيروان 3 -

 نوبت دوم 11342  دانشگاه تبريز شناسي ورزشيروان 4 - 
 نوبت دوم 11343  دانشگاه تهران سي ورزشيشناروان 2 -

 نوبت دوم 11344  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي ورزشيروان 1 - 
 نوبت دوم 11345  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي ورزشيروان 4 -

 نوبت دوم 11346  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي ورزشيروان 3 - 
 مجازي 11347  دانشگاه تهران ار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتيرفت 30 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11348  دانشگاه تبريز رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 5 -
 پرديس خودگردان 11349  دانشگاه شيراز رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11350  دانشگاه اروميه رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11351  دانشگاه تبريز رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 5 -
) فتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتير 5 -   پرديس خودگردان 11352 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران  پرديس خودگردان 11353  تهران -دانشگاه خوارزمي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 10 -
 پرديس خودگردان 11354  كرمانشاه - دانشگاه رازي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 1 - ديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پر

 پرديس خودگردان 11355  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11356  دانشگاه شيراز رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 4 - گردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خود

 پرديس خودگردان 11357  دانشگاه يزد رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 18 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
)دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خو شناسي ورزشيروان 6 -  پرديس خودگردان 11359 دگردان ارس در جلفا

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11358  دانشگاه تبريز شناسي ورزشيروان 6 -
 پرديس خودگردان 11360  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي ورزشيروان 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 11361  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  تي گرايش رشد حركتيرفتار حرك 20 - 
 غيرانتفاعي 11362  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  شناسي ورزشيروان 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 11363  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  شناسي ورزشيروان 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 11364  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي شناسي ورزشيروان 20 -

 غيرانتفاعي 26456  گلبهار –موسسه غيرانتفاعي سناباد   رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 20 - 
 ) 2مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  -  1106

ژي فعاليت بدني و تندرستيفيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولو 4 -    روزانه 11365  دانشگاه اراك
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 11 -  روزانه 11366  دانشگاه بجنورد

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 6 -  روزانه 11367  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 10 -  روزانه 11368  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 5 -  وزانهر 11369  كرمانشاه - دانشگاه رازي   
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 9 -  روزانه 11370  دانشگاه زنجان

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 6 -   روزانه 11371  دانشگاه سمنان
ندرستيفيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و ت 10 - شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 11372  تهران - دانشگاه شاهد 

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 8 -   روزانه 11373  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 10 -  روزانه 11374  دانشگاه صنعتي شاهرود

لوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستيفيزيو 4 -   روزانه 11375  دانشگاه فردوسي مشهد
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 11 -  روزانه 11376  رشت -دانشگاه گيالن 

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 4 -   روزانه 11377  آباد خرم -دانشگاه لرستان 
 روزانه 11378  دانشگاه اراك فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 4 -

 روزانه 11379  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 7 - فقط زن
 روزانه 11380  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  برديفيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كار 2 -
 روزانه 11381  دانشگاه بيرجند فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 10 -
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  صفحه 33 
 

 ) 2مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  -  1106  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 11382  دانشگاه تبريز فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 5 -
 روزانه 11383  دانشگاه تهران فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 6 -
 روزانه 11384  سبزوار - گاه حكيم سبزواري دانش فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 6 -
 روزانه 11385  كرمانشاه - دانشگاه رازي  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 5 -
 روزانه 11386  دانشگاه زنجان فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 9 -
 روزانه 11387  دانشگاه سمنان ديفيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربر 6 -
 روزانه 11388  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 20 -
 روزانه 11389  دانشگاه شهركرد فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 11 -
 روزانه 11390  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كاربرديفيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي  5 -
 روزانه 11391  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 9 -
 روزانه 11392  تبريز –دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 8 -
 روزانه 11393  دانشگاه شيراز ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي فيزيولوژي 6 -
 روزانه 11394  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 12 -
 روزانه 11395  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 4 -
 روزانه 11396  رشت -دانشگاه گيالن  يولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربرديفيز 11 -
 روزانه 11397  خرم آباد -دانشگاه لرستان  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 4 -
هروزان 11398  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 6 -  

 روزانه 11399  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 10 -
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 15 -  روزانه 11400  دانشگاه اروميه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 3 -  روزانه 11401  دانشگاه اصفهان

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 8 - فقط زن  روزانه 11402  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 10 -  روزانه 11403  دانشگاه بجنورد
شي محضفيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورز 4 -  روزانه 11404  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 10 -  روزانه 11405  دانشگاه بيرجند
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 5 -  روزانه 11406  دانشگاه تربيت مدرس
فعاليت ورزشي محضفيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي  6 -  روزانه 11407  دانشگاه تهران
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 8 -  روزانه 11408  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 15 -  روزانه 11409  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان 
ولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محضفيزي 8 -  روزانه 11410  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 5 -  روزانه 11411  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 9 -  روزانه 11412  اهواز - دانشگاه شهيد چمران 

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 10 - فقط مرد  روزانه 11413  دانشگاه قم
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه   روزانه 11414  دانشگاه قم

ي فعاليت ورزشي محضفيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژ 20 -  روزانه 11415  سنندج - دانشگاه كردستان 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 4 -  روزانه 11416  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 6 -  روزانه 11417  بابلسر -دانشگاه مازندران 
لوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محضفيزيو 12 -  روزانه 11418  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 
 روزانه 11419  دانشگاه اروميه فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي باليني 15 -
 روزانه 11420  كرمانشاه - دانشگاه رازي  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي باليني 4 -
 روزانه 11421  دانشگاه شيراز فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي باليني 6 -
 روزانه 11422  خرم آباد -دانشگاه لرستان  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي باليني 4 -
 روزانه 11423  قزوين - ام خميني (ره ) دانشگاه بين المللي ام فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 10 -
 روزانه 11424  دانشگاه تبريز فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 5 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 11425  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 6 -

 روزانه 11426  كرمانشاه - دانشگاه رازي  زيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزشفي 5 -
 روزانه 11427  دانشگاه شيراز فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 6 -
 روزانه 11428  دانشگاه صنعتي شاهرود فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 10 -
 روزانه 11429  رشت -گيالن دانشگاه  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 11 -
 روزانه 11430  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 6 -
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 3 -  نوبت دوم 11431  دانشگاه اراك
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 6 -  نوبت دوم 11432  تهران -اه تربيت دبير شهيد رجايي دانشگ
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 3 -  نوبت دوم 11433  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 1 -  نوبت دوم 11434  دانشگاه زنجان
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 3 -  نوبت دوم 11435  دانشگاه سمنان

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 10 - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 11436  تهران - دانشگاه شاهد 
تندرستيفيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و  3 -  نوبت دوم 11437  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 5 -  نوبت دوم 11438  دانشگاه صنعتي شاهرود
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 1 -  نوبت دوم 11439  دانشگاه فردوسي مشهد
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 4 -  نوبت دوم 11440  رشت -دانشگاه گيالن 
 نوبت دوم 11441  دانشگاه اراك فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 3 -

 نوبت دوم 11442  تهران - ان) دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهر فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 3 - فقط زن
 نوبت دوم 11443  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 1 -
 نوبت دوم 11444  دانشگاه بيرجند فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 1 -
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  صفحه 34 
 

 ) 2مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  -  1106  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 نوبت دوم 11445  دانشگاه تبريز فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 3 -
 نوبت دوم 11446  گاه تهراندانش فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 3 -
 نوبت دوم 11447  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 1 -
 نوبت دوم 11448  دانشگاه زنجان فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 1 -
 نوبت دوم 11449  انشگاه سمناند فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 3 -
 نوبت دوم 11450  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 10 -
 نوبت دوم 11451  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 1 -
 نوبت دوم 11452  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  يولوژي ورزشي كاربرديفيزيولوژي ورزشي گرايش فيز 3 -
 نوبت دوم 11453  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 12 -
منوبت دو 11454  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 1 -  

 نوبت دوم 11455  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 4 -
 نوبت دوم 11456  بابلسر –دانشگاه مازندران  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 4 -
 نوبت دوم 11457  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 5 -
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 5 -  نوبت دوم 11458  دانشگاه اروميه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 3 -  نوبت دوم 11459  دانشگاه اصفهان

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 2 - فقط زن  نوبت دوم 11460  تهران - نشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) دا
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 2 -  نوبت دوم 11461  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 1 -  نوبت دوم 11462  دانشگاه بيرجند
ي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محضفيزيولوژي ورزش 3 -  نوبت دوم 11463  دانشگاه تهران
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 1 -  نوبت دوم 11464  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 5 -  نوبت دوم 11465  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 4 -  نوبت دوم 11466  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 1 -  نوبت دوم 11467  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

يت ورزشي محضفيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعال 3 - فقط مرد  نوبت دوم 11468  دانشگاه قم
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 3 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه   نوبت دوم 11469  دانشگاه قم

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 6 -  نوبت دوم 11470  بابلسر -دانشگاه مازندران 
يزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محضف 5 -  نوبت دوم 11471  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 
 نوبت دوم 11472  دانشگاه اروميه فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي باليني 5 -
 نوبت دوم 11473  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 5 -
 نوبت دوم 11474  دانشگاه تبريز فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 3 -
 نوبت دوم 11475  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 6 -
منوبت دو 11476  دانشگاه صنعتي شاهرود فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 5 -  

 نوبت دوم 11477  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 4 -
 نوبت دوم 11478  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 3 -

 مجازي 11479  دانشگاه تهران فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 30 - آموزش محور

 - 10 
ولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و فيزي

 تندرستي
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 11480  واقع در كرج)

 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و 

 تندرستي
 پرديس خودگردان 11481  كرمانشاه - دانشگاه رازي 

 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و 

 تندرستي
 پرديس خودگردان 11482  رشت -دانشگاه گيالن 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11484  دانشگاه تبريز فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 5 -
) فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 5 -  پرديس خودگردان 11483 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

 فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 11485  ي امسال درتهران)صرفاوروديها
 پرديس خودگردان 11486  كرمانشاه - دانشگاه رازي  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11487  زاهدان - گاه سيستان و بلوچستان دانش فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11488  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11489  دانشگاه شيراز زشي كاربرديفيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ور 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11490  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11491  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11492  دانشگاه اروميه
حضفيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي م 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11493  دانشگاه اصفهان

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 6 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 
 پرديس خودگردان 11494  صرفاوروديهاي امسال درتهران)

يولوژي فعاليت ورزشي محضفيزيولوژي ورزشي گرايش فيز 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11495  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11496  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
يولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محضفيز 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11497  سنندج - دانشگاه كردستان 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11498  بابلسر -دانشگاه مازندران 
 پرديس خودگردان 11499  دانشگاه اروميه فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي باليني 15 - اهمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگ

 پرديس خودگردان 11500  كرمانشاه - دانشگاه رازي  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي باليني 2 -
 پرديس خودگردان 11501  دانشگاه شيراز يش فيزيولوژي فعاليت ورزشي بالينيفيزيولوژي ورزشي گرا 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

) فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 5 -  پرديس خودگردان 11502 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11503  دانشگاه تبريز شفيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورز 5 -
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 ) 2مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  -  1106  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 پرديس خودگردان 11504  كرمانشاه –دانشگاه رازي  ورزشي گرايش تغذيه ورزش فيزيولوژي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11505  دانشگاه شيراز فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11506  رشت -يالن دانشگاه گ فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11507  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 10 -  پيام نور 11508  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 
 پيام نور 11509  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 10 -
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 20 -  غيرانتفاعي 11510  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال 
يزيولوژي فعاليت بدني و تندرستيفيزيولوژي ورزشي گرايش ف 20 -  غيرانتفاعي 11511  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 20 -  غيرانتفاعي 11512  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه 
 غيرانتفاعي 11513  آمل - انشگاه غيرانتفاعي شمال د فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 20 -
 غيرانتفاعي 11514  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 20 -
 غيرانتفاعي 11515  گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 20 -

 غيرانتفاعي 11516  قم –موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 11517  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 11518  قزوين - موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  زشي بالينيفيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ور 20 -
 غيرانتفاعي 11519  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 20 -
 غيرانتفاعي 11520  مشهد - موسسه غيرانتفاعي بينالود  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 20 -
 غيرانتفاعي 11521  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز وژي ورزشي گرايش تغذيه ورزشفيزيول 20 -
 غيرانتفاعي 11522  گنبد كاووس - موسسه غيرانتفاعي شمس  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 20 -
 غيرانتفاعي 11523  قزوين - موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 20 -

 ) 3مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  -  1106

 روزانه 11524  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  بيومكانيك ورزشي 6 -  
 روزانه 11525  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بيومكانيك ورزشي 7 -
 روزانه 11526  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بيومكانيك ورزشي 6 -
 روزانه 11527  بابلسر -دانشگاه مازندران  زشيبيومكانيك ور 5 -
 روزانه 11528  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  بيومكانيك ورزشي 12 -
 نوبت دوم 11529  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  بيومكانيك ورزشي 2 -
 نوبت دوم 11530  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بيومكانيك ورزشي 3 -
 نوبت دوم 11531  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بيومكانيك ورزشي 3 -
 نوبت دوم 11532  بابلسر -دانشگاه مازندران  بيومكانيك ورزشي 2 -
 نوبت دوم 11533  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  بيومكانيك ورزشي 5 -

 بيومكانيك ورزشي 7 - 
دان تهران (محل تحصيل پرديس خودگر -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 11534  واقع در كرج)
 پرديس خودگردان 11535  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بيومكانيك ورزشي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11536  بابلسر -دانشگاه مازندران  بيومكانيك ورزشي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 4علوم ورزشي (كد ضريب مجموعه  -  1106

  - 4 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 روزانه 11537  دانشگاه اراك

 - 15 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 روزانه 11538  دانشگاه اروميه

 - 3 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 روزانه 11539  اصفهان دانشگاه

 - 4 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 روزانه 11540  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 

 - 6 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 روزانه 11541  دانشگاه تهران

 - 7 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حيحركات اصال
 روزانه 11542  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 4 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 روزانه 11543  كرمانشاه - دانشگاه رازي 

 - 6 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 روزانه 11544  دانشگاه شهركرد

 - 12 
شي و حركات اصالحي گرايش شناسي ورزآسيب

 حركات اصالحي
 روزانه 11545  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 8 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 روزانه 11546  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 10 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
وزانهر 11547  رشت -دانشگاه گيالن   

 - 4 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 امدادگر ورزشي
 روزانه 11548  دانشگاه اراك

 - 6 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 امدادگر ورزشي
 روزانه 11549  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 8 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 امدادگر ورزشي
 روزانه 11550  تهران -يد بهشتي دانشگاه شه
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 ) 4مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب -  1106  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 6 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 ويژهتربيت بدني 
 روزانه 11551  دانشگاه تهران

 - 10 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 تربيت بدني ويژه
 روزانه 11552  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 3 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 نوبت دوم 11553  دانشگاه اراك

 - 5 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 ركات اصالحيح
 نوبت دوم 11554  دانشگاه اروميه

 - 3 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 نوبت دوم 11555  دانشگاه اصفهان

 - 2 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 نوبت دوم 11556  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 

 - 3 
ات اصالحي گرايش شناسي ورزشي و حركآسيب

 حركات اصالحي
 نوبت دوم 11557  دانشگاه تهران

 
- 3 

شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب
 حركات اصالحي

 نوبت دوم 11558  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 12 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 نوبت دوم 11559  انتهر -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 1 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 نوبت دوم 11560  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 نوبت دوم 11561  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 3 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 زشيامدادگر ور
 نوبت دوم 11562  دانشگاه اراك

 - 2 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 امدادگر ورزشي
 نوبت دوم 11563  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 تربيت بدني ويژه
 نوبت دوم 11564  دانشگاه تهران

 - 3 
حي گرايش شناسي ورزشي و حركات اصالآسيب

 تربيت بدني ويژه
 نوبت دوم 11565  رشت -دانشگاه گيالن 

 30 - آموزش محور
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 امدادگر ورزشي
 مجازي 11566  دانشگاه تهران

 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 پرديس خودگردان 11567  ميهدانشگاه ارو

 - 7 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 11568  واقع در كرج)

 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 پرديس خودگردان 11569  رشت -دانشگاه گيالن 

 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 امدادگر ورزشي
 پرديس خودگردان 11570  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 تربيت بدني ويژه
ل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج دانشگاه تهران (مح

 پرديس خودگردان 11571  صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 تربيت بدني ويژه
 پرديس خودگردان 11572  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 20 
ايش شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرآسيب

 حركات اصالحي
 پيام نور 11573  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 15 - فقط مرد
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11574  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
ات اصالحي گرايش شناسي ورزشي و حركآسيب

 حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11575  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11576  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11577  آمل - غيرانتفاعي شمال دانشگاه 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11578  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اسرار 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11579  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11580  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11581  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق 

 - 20 
گرايش  شناسي ورزشي و حركات اصالحيآسيب

 حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11582  گنبد كاووس - موسسه غيرانتفاعي شمس 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11583  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صفاهان 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11584  تبريز -م و فنّاوري شمس موسسه غيرانتفاعي عل
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 ) 4مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  -  1106  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 20 
ش شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايآسيب

 امدادگر ورزشي
 غيرانتفاعي 11585  قزوين –دانشگاه غيرانتفاعي رجا 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 امدادگر ورزشي
 غيرانتفاعي 11586  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه 

 ) 5مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  -  1106

بي در ورزشمديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريا 4 -    روزانه 11587  دانشگاه اراك
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 7 - فقط زن  روزانه 11588  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 4 -  روزانه 11589  دانشگاه تبريز
غل در ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شا

 وزارت آموزش و پرورش
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 6 -  روزانه 11590  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 10 - محل تحصيل تهران  روزانه 11591  تهران -دانشگاه خوارزمي 
ريت بازاريابي در ورزشمديريت ورزشي گرايش مدي 7 -   روزانه 11592  كرمانشاه - دانشگاه رازي 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 6 -   روزانه 11593  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 5 -  روزانه 11594  دانشگاه فردوسي مشهد
ش مديريت بازاريابي در ورزشمديريت ورزشي گراي 20 -   روزانه 11595  سنندج - دانشگاه كردستان 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 9 -   روزانه 11596  رشت -دانشگاه گيالن 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 3 -   روزانه 11597  بابلسر -دانشگاه مازندران 

رايش مديريت بازاريابي در ورزشمديريت ورزشي گ 8 -  روزانه 11598  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 
 روزانه 11599  دانشگاه تهران مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تأسيسات ورزشي 6 - 

 روزانه 11600  پرديس فارابي قم) دانشگاه تهران (محل تحصيل مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تأسيسات ورزشي 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 11601  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تأسيسات ورزشي 12 - 

 روزانه 11602  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تأسيسات ورزشي 10 -

 - 5 
گرايش مدي ورزشي  ريت اوقات فراغت مديريت 

 هاي تفريحيورزش
 روزانه 11603  دانشگاه تربيت مدرس

 - 3 
گرايش مديريت اوقات فراغت  ورزشي  مديريت 

 هاي تفريحيورزش
 روزانه 11604  اهواز - دانشگاه شهيد چمران 

 - 7 
گرايش مديريت اوقات فراغت  ورزشي  مديريت 

 هاي تفريحيورزش
هروزان 11605  دانشگاه صنعتي شاهرود  

 10 - فقط مرد
گرايش مديريت اوقات فراغت  ورزشي  مديريت 

 هاي تفريحيورزش
 روزانه 11606  دانشگاه قم

 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
گرايش مديريت اوقات فراغت  ورزشي  مديريت 

 هاي تفريحيورزش
 روزانه 11607  دانشگاه قم

 - 3 
گرايش مديريت اوقات فراغت  ورزشي  مديريت 

 هاي تفريحيورزش
 روزانه 11608  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11609  دانشگاه اراك

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11610  دانشگاه اصفهان

 7 - فقط زن
ايش مديريت راهبردي در مديريت ورزشي گر

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11611  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 11 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11612  دانشگاه ايالم

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11613  دانشگاه بجنورد

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11614  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11615  دانشگاه بيرجند

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 رورشوزارت آموزش و پ

- 6 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11616  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11617  دانشگاه جهرم

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 رزشيهاي وسازمان
 روزانه 11618  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11619  كرمانشاه - دانشگاه رازي 

 - 9 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11620  دانشگاه شهركرد

 - 6 
ش مديريت راهبردي در مديريت ورزشي گراي

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11621  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 6 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11622  اهواز - دانشگاه شهيد چمران 

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11623  تبريز - آذربايجان دانشگاه شهيد مدني 

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11624  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
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گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 38 
 

 ) 5مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  -  1106  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   الي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش ع عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
برابر  -مختص كاركنان شاغل مرد ناجا 

شرايط و ضوابط اعالمي در دفترچه راهنماي 
آزموني صادره از دانشگاه علوم انتظامي 

فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -امين. 
- 20 

مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 
 ي ورزشيهاسازمان

نيروي انتظامي جمهوري اسالمي  -دانشگاه علوم انتظامي امين 
 روزانه 11625  ايران

 - 7 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11626  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 9 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11627  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11628  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 روزانه 11629  دانشگاه اروميه مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 15 - 
 روزانه 11630  دانشگاه تبريز مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 4 - 

 روزانه 11631  دانشگاه تهران مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 6 -
 روزانه 11632  كرمانشاه - دانشگاه رازي  مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 4 -

 روزانه 11633  دانشگاه صنعتي شاهرود مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 9 - 
 روزانه 11634  رشت –دانشگاه گيالن  مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 9 -

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 3 -   نوبت دوم 11635  دانشگاه اراك
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 3 - فقط زن  نوبت دوم 11636  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 3 -  نوبت دوم 11637  دانشگاه تبريز
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 6 -  نوبت دوم 11638  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 2 -  نوبت دوم 11639  تهران -شتي دانشگاه شهيد به
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 5 -  نوبت دوم 11640  سنندج - دانشگاه كردستان 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 3 -  نوبت دوم 11641  رشت -دانشگاه گيالن 

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 1 -   نوبت دوم 11642  بابلسر -اه مازندران دانشگ
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 5 -  نوبت دوم 11643  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 
 نوبت دوم 11644  دانشگاه تهران مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تأسيسات ورزشي 3 -

 نوبت دوم 11645  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) گرايش مديريت اماكن و تأسيسات ورزشي مديريت ورزشي 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 11646  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تأسيسات ورزشي 12 -
 نوبت دوم 11647  اردبيل - محقق اردبيلي دانشگاه  مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تأسيسات ورزشي 5 -

 - 6 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 نوبت دوم 11648  دانشگاه صنعتي شاهرود

 3 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 نوبت دوم 11649  دانشگاه قم

 - 1 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 نوبت دوم 11650  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 6 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11651  دانشگاه اراك

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11652  هاندانشگاه اصف

 3 - فقط زن
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11653  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11654  دانشگاه ايالم

 - 1 
ديريت راهبردي در مديريت ورزشي گرايش م

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11655  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 

 - 1 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11656  دانشگاه بيرجند

 - 6 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11657  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11658  دانشگاه جهرم

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11659  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 3 
در مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11660  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11661  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11662  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11663  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11664  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 4 
 مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11665  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 نوبت دوم 11666  دانشگاه اروميه مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 5 -
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گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 39 
 

 ) 5مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  -  1106  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 نوبت دوم 11667  دانشگاه تبريز مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 3 -
 نوبت دوم 11668  دانشگاه تهران مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 3 -
 نوبت دوم 11669  انشگاه صنعتي شاهرودد مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 8 -
 نوبت دوم 11670  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 3 -

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 40 - آموزش محور  مجازي 11671  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 مجازي 11672  دانشگاه تهران يريت اماكن و تأسيسات ورزشيمديريت ورزشي گرايش مد 30 - آموزش محور
 مجازي 11673  دانشگاه صنعتي شاهرود مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 40 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 4 - يس خودگردانپرد 11674  دانشگاه تبريز  

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 4 - (  پرديس خودگردان 11675 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 10 - رديس خودگردانپ 11676  تهران -دانشگاه خوارزمي   

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11677  كرمانشاه - دانشگاه رازي 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11678  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11679  سنندج - دانشگاه كردستان 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردانپرديس  11680  رشت -دانشگاه گيالن   

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11681  بابلسر -دانشگاه مازندران 
 پرديس خودگردان 11682  تهران –دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تأسيسات ورزشي 12 -

 1 - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 پرديس خودگردان 11683  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
خودگردانپرديس  11684  كرمانشاه - دانشگاه رازي   

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 پرديس خودگردان 11685  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 پرديس خودگردان 11686  رشت -دانشگاه گيالن 

 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 پرديس خودگردان 11687  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 پرديس خودگردان 11688  دانشگاه اروميه مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
) مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 4 -   پرديس خودگردان 11690 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11689  دانشگاه تبريز مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 4 -
 پرديس خودگردان 11691  كرمانشاه - دانشگاه رازي  مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 2 - يس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرد

 پرديس خودگردان 11692  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ش مديريت بازاريابي در ورزشمديريت ورزشي گراي 10 -   پيام نور 11693  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 10 -   پيام نور 11694  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 8 -   پيام نور 11695  واحد ري -استان تهران  دانشگاه پيام نور

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 10 -  پيام نور 11696  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 20 -   پيام نور 11697  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 پيام نور 11698  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تأسيسات ورزشي 8 - 
 پيام نور 11699  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تأسيسات ورزشي 20 - 

 پيام نور 11700  مركز بندر عباس -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  و تأسيسات ورزشي مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن 20 -

 - 10 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 پيام نور 11701  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 يهاي تفريحورزش
 پيام نور 11702  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 پيام نور 11703  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 - 10 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 پيام نور 11704  تهران جنوب -ان تهران دانشگاه پيام نور است

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 پيام نور 11705  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 10 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 پيام نور 11706  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 پيام نور 11707  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 پيام نور 11708  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  هاي ورزشيمديريت ورزشي گرايش مديريت رسانه 10 - 
 پيام نور 11709  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  هاي ورزشيرايش مديريت رسانهمديريت ورزشي گ 8 - 
 پيام نور 11710  واحد شهريار -دانشگاه پيام نور استان تهران  هاي ورزشيمديريت ورزشي گرايش مديريت رسانه 10 - 
 پيام نور 11711  مركز كرج -ستان البرز دانشگاه پيام نور ا مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 10 - 
 پيام نور 11712  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 8 - 
 پيام نور 11713  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 10 - 

ريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزشمدي 20 -  غيرانتفاعي 11714  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 20 -  غيرانتفاعي 11715  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 20 -  غيرانتفاعي 11716  مشهد - ي بينالود موسسه غيرانتفاع
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 20 -  غيرانتفاعي 11717  تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 20 -  غيرانتفاعي 11718  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 20 -  غيرانتفاعي 11719  گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد 

 غيرانتفاعي 11720  ساري - موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تأسيسات ورزشي 20 - 
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  صفحه 40 
 

 ) 5مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  -  1106  ادامه

  يحاتتوض
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 11721  جيرفت –موسسه غيرانتفاعي جاويد  مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تأسيسات ورزشي 20 -
 غيرانتفاعي 11722  كرمان - موسسه غيرانتفاعي عرفان  يت اماكن و تأسيسات ورزشيمديريت ورزشي گرايش مدير 20 -

 15 - فقط مرد
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 غيرانتفاعي 11723  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
ديريت اوقات فراغت مديريت ورزشي گرايش م

 هاي تفريحيورزش
 غيرانتفاعي 11724  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 غيرانتفاعي 11725  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 غيرانتفاعي 11726  قوچان -وسسه غيرانتفاعي اترك م

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 غيرانتفاعي 11727  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
عيغيرانتفا 11728  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال   

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 غيرانتفاعي 11729  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان 

 
- 20 

مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 
 هاي ورزشيسازمان

 غيرانتفاعي 11730  تنكابن –موسسه غيرانتفاعي شفق 

 - 20 
يت راهبردي در مديريت ورزشي گرايش مدير

 هاي ورزشيسازمان
 غيرانتفاعي 11731  قزوين - موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 غيرانتفاعي 11732  رامسر - موسسه غيرانتفاعي كسري 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 غيرانتفاعي 11733  آستانه اشرفيه - وسسه غيرانتفاعي مهر آستان م

 غيرانتفاعي 11734  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  هاي ورزشيمديريت ورزشي گرايش مديريت رسانه 20 - 
 ) 1تاريخ (كد ضريب  - 1107

 روزانه 11735  دانشگاه اروميه تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 15 -  
 روزانه 11736  دانشگاه تهران تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 4 - 
 روزانه 11737  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 8 - 

 روزانه 11738  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 4 -
 روزانه 11739  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  باستانتاريخ گرايش تاريخ ايران  5 - 
 روزانه 11740  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 8 - 
 روزانه 11741  دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 5 - 

دوم نوبت 11742  دانشگاه اروميه تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 5 -  

 نوبت دوم 11743  دانشگاه تهران تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 4 - 
 نوبت دوم 11744  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 2 - 
 نوبت دوم 11745  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 2 - 

 نوبت دوم 11746  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اريخ ايران باستانتاريخ گرايش ت 1 -
 نوبت دوم 11747  دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 2 - 

 پرديس خودگردان 11748  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11749  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 2تاريخ (كد ضريب  - 1107

 روزانه 11750  دانشگاه اراك اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 -  
 روزانه 11751  اروميهدانشگاه  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  15 -
 روزانه 11752  دانشگاه اصفهان اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  8 -

 روزانه 11753  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  - 12 فقط زن
 روزانه 11754  دانشگاه بيرجند اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  18 -
 روزانه 11755  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  8 -
 روزانه 11756  دانشگاه تبريز اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  8 -
 روزانه 11757  دانشگاه تهران اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  4 -
 روزانه 11758  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مياسالتاريخ گرايش تاريخ ايران  10 -
 روزانه 11759  كرمانشاه - دانشگاه رازي  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  4 -
 روزانه 11760  دانشگاه زنجان اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  10 -
 روزانه 11761  زاهدان - وچستان دانشگاه سيستان و بل اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  15 -
 روزانه 11762  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  4 -
 روزانه 11763  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  5 -
 روزانه 11764  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  6 -
 روزانه 11765  دانشگاه شيراز اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  9 -
 روزانه 11766  دانشگاه فردوسي مشهد اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  7 -
 روزانه 11767  خرم آباد -دانشگاه لرستان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  6 -
 روزانه 11768  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مياسالتاريخ گرايش تاريخ ايران  14 -

 روزانه 11769  دانشگاه ميبد اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 11770  ايرانشهر -دانشگاه واليت  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  8 -
 روزانه 11771  ياسوج دانشگاه اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  8 -
 روزانه 11772  دانشگاه يزد اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  7 -
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  صفحه 41 
 

 ) 2تاريخ (كد ضريب  - 1107  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 11773  قزوين –دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  رايش تاريخ انقالب اسالميتاريخ گ 8 -
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 

فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -مي باشد   روزانه 11774  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  تاريخ گرايش تاريخ انقالب اسالمي 20 -

 روزانه 11775  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تاريخ گرايش تاريخ انقالب اسالمي 10 -
 روزانه 11776  گرگان - دانشگاه گلستان  تاريخ گرايش تاريخ انقالب اسالمي 9 -

 روزانه 11777  سالميپژوهشكده امام خميني(س) و انقالب ا تاريخ گرايش تاريخ انقالب اسالمي 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 11778  دانشگاه اراك اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  14 -
 نوبت دوم 11779  دانشگاه اروميه اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  5 -
 نوبت دوم 11780  دانشگاه اصفهان اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  3 -

 نوبت دوم 11781  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اسالمين تاريخ گرايش تاريخ ايرا - 4 فقط زن
 نوبت دوم 11782  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  4 -
 نوبت دوم 11783  دانشگاه تبريز اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  6 -
 نوبت دوم 11784  دانشگاه تهران اسالميران تاريخ گرايش تاريخ اي 4 -
 نوبت دوم 11785  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  5 -
 نوبت دوم 11786  دانشگاه زنجان اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  1 -
 نوبت دوم 11787  زاهدان - بلوچستان دانشگاه سيستان و  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  5 -
 نوبت دوم 11788  كرمان –دانشگاه شهيد باهنر  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  2 -
 نوبت دوم 11789  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  1 -
 نوبت دوم 11790  دانشگاه فردوسي مشهد اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  2 -

 نوبت دوم 11791  خرم آباد -دانشگاه لرستان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  3 - 
 نوبت دوم 11792  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  6 - 

بت دومنو 11793  دانشگاه ميبد اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  15 - توضيحات در انتهاي دفترچه  

 نوبت دوم 11794  ايرانشهر -دانشگاه واليت  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  4 -
 نوبت دوم 11795  دانشگاه ياسوج اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  3 - 
 نوبت دوم 11796  دانشگاه يزد اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  2 - 

 نوبت دوم 11797  قزوين - انشگاه بين المللي امام خميني (ره ) د تاريخ گرايش تاريخ انقالب اسالمي 4 -
 نوبت دوم 11798  گرگان - دانشگاه گلستان  تاريخ گرايش تاريخ انقالب اسالمي 4 -

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11799  دانشگاه تبريز اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  8 -
 پرديس خودگردان 11800  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  15 - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 

 پرديس خودگردان 11801  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11802  خرم آباد -دانشگاه لرستان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  3 - دان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگر

 پيام نور 11803  واحد قره آغاج -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 
 پيام نور 11804  مركز اصفهان - ور استان اصفهان دانشگاه پيام ن اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 

 پيام نور 11805  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 -
 پيام نور 11806  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 -

 پيام نور 11807  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  اسالميتاريخ ايران تاريخ گرايش  20 - 
 پيام نور 11808  مركز زاهدان - دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 

 پيام نور 11809  كز قممر - دانشگاه پيام نور استان قم  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 -
 پيام نور 11810  واحد سقز - دانشگاه پيام نور استان كردستان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 -

 پيام نور 11811  مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 
 پيام نور 11812  مركز گرگان - دانشگاه پيام نور استان گلستان  ياسالمتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 

 پيام نور 11813  مركز رامسر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 -
 پيام نور 11814  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 -

 مجازي پيام نور 11815  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11816  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11817  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  اسالميريخ ايران تاريخ گرايش تا 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11818  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11819  مركز كرمانشاه - نور استان كرمانشاه دانشگاه پيام  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11820  مركز گرگان - دانشگاه پيام نور استان گلستان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11821  رامسر مركز -دانشگاه پيام نور استان مازندران  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11822  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور

 ) 3تاريخ (كد ضريب  - 1107

 روزانه 11823  دانشگاه اراك تاريخ گرايش تاريخ اسالم 20 -  
 روزانه 11824  شگاه اصفهاندان تاريخ گرايش تاريخ اسالم 6 - 

 روزانه 11825  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 12 - فقط زن
 روزانه 11826  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 8 - 
 روزانه 11827  دانشگاه تربيت مدرس تاريخ گرايش تاريخ اسالم 5 - 
 روزانه 11828  دانشگاه تهران تاريخ گرايش تاريخ اسالم 4 - 
 روزانه 11829  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 10 - 

 روزانه 11830  كرمانشاه - دانشگاه رازي  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 4 -
 روزانه 11831  زاهدان - سيستان و بلوچستان دانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 10 -
 روزانه 11832  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 5 -
 روزانه 11833  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 6 -
 روزانه 11834  دانشگاه شيراز تاريخ گرايش تاريخ اسالم 5 -
 روزانه 11835  بابلسر -دانشگاه مازندران  اريخ اسالمتاريخ گرايش ت 9 -
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 ) 3تاريخ (كد ضريب  - 1107  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 11836  دانشگاه ياسوج تاريخ گرايش تاريخ اسالم 8 - 
 روزانه 11837  دانشگاه تهران تاريخ گرايش مطالعات خليج فارس 4 - 
 روزانه 11838  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  تاريخ گرايش مطالعات خليج فارس 19 - 
 روزانه 11839  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  تاريخ گرايش مطالعات خليج فارس 7 - 

شناسيك آرشيوي و نسخهتاريخ گرايش اسناد و مدار 4 -  روزانه 11840  دانشگاه تهران
 روزانه 11841  دانشگاه تهران تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز 4 -
 روزانه 11842  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز 8 -
 روزانه 11843  دانشگاه ايالم تاريخ گرايش تاريخ تشيع 10 -
 روزانه 11844  دانشگاه تبريز تاريخ گرايش تاريخ تشيع 6 -
 روزانه 11845  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 8 -
 روزانه 11846  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 10 -
 روزانه 11847  گاه فردوسي مشهددانش تاريخ گرايش تاريخ تشيع 7 -
 روزانه 11848  خرم آباد -دانشگاه لرستان  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 6 -
 روزانه 11849  دانشگاه نيشابور تاريخ گرايش تاريخ تشيع 7 -

 نوبت دوم 11850  دانشگاه اراك تاريخ گرايش تاريخ اسالم 14 - 
 نوبت دوم 11851  اندانشگاه اصفه تاريخ گرايش تاريخ اسالم 2 - 

 نوبت دوم 11852  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 4 - فقط زن
 نوبت دوم 11853  قزوين –دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 2 -
منوبت دو 11854  دانشگاه تهران تاريخ گرايش تاريخ اسالم 4 -  

 نوبت دوم 11855  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 5 -
 نوبت دوم 11856  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 1 -
 نوبت دوم 11857  بابلسر -دانشگاه مازندران  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 7 -
 نوبت دوم 11858  انشگاه ياسوجد تاريخ گرايش تاريخ اسالم 3 -
 نوبت دوم 11859  دانشگاه تهران تاريخ گرايش مطالعات خليج فارس 4 -
 نوبت دوم 11860  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  تاريخ گرايش مطالعات خليج فارس 7 -
شناسيتاريخ گرايش اسناد و مدارك آرشيوي و نسخه 4 -  نوبت دوم 11861  دانشگاه تهران
 نوبت دوم 11862  دانشگاه تهران تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز 4 -
 نوبت دوم 11863  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز 4 -
 نوبت دوم 11864  دانشگاه ايالم تاريخ گرايش تاريخ تشيع 5 -
 نوبت دوم 11865  تبريزدانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 4 -

 نوبت دوم 11866  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 2 - 
 نوبت دوم 11867  دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ گرايش تاريخ تشيع 2 -
 نوبت دوم 11868  خرم آباد -دانشگاه لرستان  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 3 -
 نوبت دوم 11869  دانشگاه نيشابور عتاريخ گرايش تاريخ تشي 3 -

آموزش محور -توضيحات در انتهاي دفترچه   مجازي 11870  قم -موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 20 -
آموزش محور -توضيحات در انتهاي دفترچه   مجازي 11871  قم -ه) موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ر تاريخ گرايش تاريخ تشيع 20 -

 پرديس خودگردان 11872  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 11873  مركز زاهدان - دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 20 -
 پيام نور 11874  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  اسالمتاريخ گرايش تاريخ  10 -
 پيام نور 11875  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 20 -
 پيام نور 11876  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز 20 -
 پيام نور 11877  مركز كاشان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 20 -
 پيام نور 11878  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 20 -
 پيام نور 11879  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 20 -
 پيام نور 11880  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 20 -
 پيام نور 11881  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 20 -
 پيام نور 11882  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 10 -

 مجازي پيام نور 11883  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11884  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11885  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  اريخ تشيعتاريخ گرايش ت 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11886  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 40 - آموزش محور

حوزه هاي  2ويژه طالب داراي مدرك سطح 
 - علميه و يا طالب داراي مدرك كارشناسي 

 انتهاي دفترچهشرايط در 
 غيرانتفاعي 11887  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 7 -

 غيرانتفاعي 11888  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي تاريخ گرايش تاريخ اسالم 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 11889  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  يخ تشيعتاريخ گرايش مطالعات تار 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
آموزش محور -توضيحات در انتهاي دفترچه   مجازي غيرانتفاعي 11890  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  تاريخ گرايش مطالعات تاريخ تشيع 20 -

 ) 4تاريخ (كد ضريب  - 1107

 روزانه 11891  دانشگاه تبريز هانتاريخ گرايش تاريخ عمومي ج 7 -  
 روزانه 11892  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان 8 -
 روزانه 11893  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان 5 -
 روزانه 11894  دانشگاه شيراز تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان 4 -
 نوبت دوم 11895  دانشگاه تبريز تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان 5 -
 نوبت دوم 11896  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان 1 -
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 ) 4تاريخ (كد ضريب  - 1107  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11897  دانشگاه تبريز تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان 7 -

دگردانپرديس خو 11898  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

 ) 1مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108

 روزانه 11899  دانشگاه تهران شناسيمردم 6 -  
 روزانه 11900  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسيمردم 4 -
 روزانه 11901  دانشگاه يزد شناسيمردم 6 -
 نوبت دوم 11902  دانشگاه تهران شناسيمردم 4 -
 نوبت دوم 11903  كرمان -شگاه شهيد باهنر دان شناسيمردم 2 -
 نوبت دوم 11904  دانشگاه يزد شناسيمردم 2 -

 ) 2مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108

 روزانه 11905  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسيجمعيت 4 -  
 روزانه 11906  دانشگاه تهران شناسيجمعيت 7 -
 روزانه 11907  زدانشگاه شيرا شناسيجمعيت 6 -
 روزانه 11908  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيجمعيت 8 -
 روزانه 11909  دانشگاه يزد شناسيجمعيت 6 -
 نوبت دوم 11910  دانشگاه تهران شناسيجمعيت 3 -
 نوبت دوم 11911  تهران –دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيجمعيت 6 -
 نوبت دوم 11912  يزد دانشگاه شناسيجمعيت 2 -

 پرديس خودگردان 11913  دانشگاه شيراز شناسيجمعيت 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 11914  مركز مهاباد - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شناسيجمعيت 20 - 

 ) 3مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108

 روزانه 11915  بروجرد - ه آيت اله بروجردي دانشگا شناسيجامعه 17 -  
 روزانه 11916  دانشگاه اصفهان شناسيجامعه 6 - 

 روزانه 11917  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسيجامعه - 9 فقط زن
 روزانه 11918  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسيجامعه 4 - 
 روزانه 11919  دانشگاه تبريز شناسيجامعه 6 - 
 روزانه 11920  دانشگاه تربيت مدرس شناسيجامعه 5 - 
 روزانه 11921  دانشگاه تهران شناسيجامعه 6 - 
 روزانه 11922  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسيجامعه 10 - 

 روزانه 11923  كرمانشاه - دانشگاه رازي  شناسيجامعه 9 -
 روزانه 11924  زاهدان - گاه سيستان و بلوچستان دانش شناسيجامعه 12 -

 روزانه 11925  تهران - دانشگاه شاهد  شناسيجامعه 12 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 11926  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسيجامعه 7 -
 روزانه 11927  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  شناسيجامعه 9 -
 روزانه 11928  نشگاه شيرازدا شناسيجامعه 13 -
 روزانه 11929  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيجامعه 12 -
 روزانه 11930  سنندج - دانشگاه كردستان  شناسيجامعه 15 -
 روزانه 11931  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيجامعه 12 -
 روزانه 11932  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيجامعه 5 -
 روزانه 11933  دانشگاه ياسوج شناسيجامعه 12 -
 روزانه 11934  دانشگاه يزد شناسيجامعه 6 -
 روزانه 11935  كرمانشاه - دانشگاه رازي  جامعه شناسي انقالب اسالمي 6 -

 روزانه 11936  تهران - دانشگاه شاهد  جامعه شناسي انقالب اسالمي 14 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 11937  پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي جامعه شناسي انقالب اسالمي 5 - تهاي دفترچهشرايط در ان

 نوبت دوم 11938  بروجرد - دانشگاه آيت اله بروجردي  شناسيجامعه 4 -
 نوبت دوم 11939  دانشگاه اصفهان شناسيجامعه 3 -

 نوبت دوم 11940  تهران - خواهران) دانشگاه الزهرا(س) (ويژه  شناسيجامعه - 3 فقط زن
 نوبت دوم 11941  دانشگاه تبريز شناسيجامعه 4 -
 نوبت دوم 11942  دانشگاه تهران شناسيجامعه 4 -
 نوبت دوم 11943  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسيجامعه 4 -

 نوبت دوم 11944  تهران - دانشگاه شاهد  شناسيجامعه 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 11945  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسيجامعه 2 -
 نوبت دوم 11946  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيجامعه 8 -

 نوبت دوم 11947  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيجامعه - 12
 نوبت دوم 11948  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيجامعه 4 -
 نوبت دوم 11949  دانشگاه ياسوج شناسيجامعه 3 -
 نوبت دوم 11950  دانشگاه يزد شناسيجامعه 2 -

 نوبت دوم 11951  تهران - دانشگاه شاهد  جامعه شناسي انقالب اسالمي 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز يس خودگردانپرد 11952  دانشگاه تبريز شناسيجامعه 6 -  

) شناسيجامعه 6 -  پرديس خودگردان 11953 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

 شناسيجامعه 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 11954  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
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گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 44 
 

 ) 3كد ضريب مجموعه علوم اجتماعي ( - 1108  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 شناسيجامعه 10 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 11955  واقع در كرج)
 پرديس خودگردان 11956  دانشگاه شيراز شناسيجامعه 13 - س خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پردي

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11957  تهران - دانشگاه شاهد  جامعه شناسي انقالب اسالمي 10 -

 پيام نور 11958  ان غربتهر -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيجامعه 20 -
 پيام نور 11959  مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيجامعه 20 -
 پيام نور 11960  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شناسيجامعه 20 -
م نورپيا 11961  مركز بجنورد -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي  شناسيجامعه 20 -  

 پيام نور 11962  مركز سنندج - دانشگاه پيام نور استان كردستان  شناسيجامعه 20 - 
 پيام نور 11963  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شناسيجامعه 20 -
 پيام نور 11964  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  شناسيجامعه 20 -

 پيام نور 26450  مركز آبادان –نور استان خوزستان دانشگاه پيام  يشناسجامعه 20 - 
حوزه هاي  2ويژه طالب داراي مدرك سطح 

 - علميه و يا طالب داراي مدرك كارشناسي 
 شرايط در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 11965  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  شناسيجامعه 7 -

 غيرانتفاعي 11966  آبيك -اه غيرانتفاعي دانش البرز دانشگ شناسيجامعه 20 -
 غيرانتفاعي 11967  آمل - موسسه غيرانتفاعي سبز  شناسيجامعه 20 -

 ) 4مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108
 روزانه 11968  تهران –دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  پژوهش علوم اجتماعي 12 -  فقط زن

 روزانه 11969  همدان –دانشگاه بوعلي سينا  جتماعيپژوهش علوم ا 4 -
 روزانه 11970  دانشگاه بيرجند پژوهش علوم اجتماعي 9 -
 روزانه 11971  دانشگاه تبريز پژوهش علوم اجتماعي 6 -
 روزانه 11972  دانشگاه تهران پژوهش علوم اجتماعي 6 -
 روزانه 11973  ارسبزو - دانشگاه حكيم سبزواري  پژوهش علوم اجتماعي 8 -
 روزانه 11974  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  پژوهش علوم اجتماعي 10 -
 روزانه 11975  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  پژوهش علوم اجتماعي 7 -
 روزانه 11976  دانشگاه فردوسي مشهد پژوهش علوم اجتماعي 6 -
 روزانه 11977  بابلسر -ران دانشگاه مازند پژوهش علوم اجتماعي 5 -
 روزانه 11978  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  پژوهش علوم اجتماعي 12 -
 روزانه 11979  دانشگاه يزد پژوهش علوم اجتماعي 14 -

 نوبت دوم 11980  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  پژوهش علوم اجتماعي 4 - فقط زن
 نوبت دوم 11981  دانشگاه تبريز پژوهش علوم اجتماعي 4 -
 نوبت دوم 11982  دانشگاه تهران پژوهش علوم اجتماعي 4 -
 نوبت دوم 11983  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  پژوهش علوم اجتماعي 2 -
 نوبت دوم 11984  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  پژوهش علوم اجتماعي 2 -
 نوبت دوم 11985  وسي مشهددانشگاه فرد پژوهش علوم اجتماعي 2 -
 نوبت دوم 11986  بابلسر -دانشگاه مازندران  پژوهش علوم اجتماعي 4 -
 نوبت دوم 11987  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  پژوهش علوم اجتماعي 2 -
 نوبت دوم 11988  دانشگاه يزد پژوهش علوم اجتماعي 5 -

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11989  دانشگاه تبريز وهش علوم اجتماعيپژ 6 -

 پژوهش علوم اجتماعي 10 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 11990  واقع در كرج)

 غيرانتفاعي 11991  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  پژوهش علوم اجتماعي 20 -
 غيرانتفاعي 11992  آمل - موسسه غيرانتفاعي سبز  لوم اجتماعيپژوهش ع 20 -
 غيرانتفاعي 11993  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  پژوهش علوم اجتماعي 20 -

 ) 5مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108

 روزانه 11994  دانشگاه تهران اجتماعيريزي رفاه برنامه 5 -  
 روزانه 11995  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ماعياجتريزي رفاه برنامه 12 -
 نوبت دوم 11996  دانشگاه تهران اجتماعيريزي رفاه برنامه 4 -
 نوبت دوم 11997  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اجتماعيريزي رفاه برنامه 8 -
 پيام نور 11998  مركز بوكان - بي دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غر اجتماعيريزي رفاه برنامه 20 -

 ) 6مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108

 روزانه 11999  دانشگاه ايالم مطالعات فرهنگي 10 -  
 روزانه 12000  كرمانشاه - دانشگاه رازي  مطالعات فرهنگي 8 -

 روزانه 12001  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات فرهنگي 12 - 
 روزانه 12002  دانشگاه كاشان مطالعات فرهنگي 6 - ل تحصيل پرديس خواهرانمح -فقط زن 

 روزانه 12003  دانشگاه كاشان مطالعات فرهنگي 7 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 

 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -مي باشد 
 روزانه 12004  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مديريت راهبردي فرهنگ 20 -
 نوبت دوم 12005  دانشگاه ايالم مطالعات فرهنگي 5 -

 نوبت دوم 12006  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات فرهنگي 8 - 
 نوبت دوم 12007  دانشگاه كاشان مطالعات فرهنگي 4 - محل تحصيل پرديس خواهران -فقط زن 
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  صفحه 45 
 

 ) 6د ضريب مجموعه علوم اجتماعي (ك - 1108  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 نوبت دوم 12008  دانشگاه كاشان مطالعات فرهنگي 5 -
 مجازي 12009  دانشگاه كاشان مطالعات فرهنگي 20 - آموزش محور
 مجازي 12010  دانشگاه كاشان مطالعات فرهنگي 20 - فقط زن -  آموزش محور

 پيام نور 12011  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  مطالعات فرهنگي 20 -
 پيام نور 12012  مركز دامغان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مطالعات فرهنگي 20 -

 غيرانتفاعي 12013  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  ت فرهنگيمطالعا 20 - با همكاري دانشگاه تربيت مدرس
 غيرانتفاعي 12014  تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  مطالعات فرهنگي 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

حوزه هاي  2ويژه طالب داراي مدرك سطح 
 - علميه و يا طالب داراي مدرك كارشناسي 

 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12015  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  مديريت راهبردي فرهنگ 7 -

 ) 7مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108

 روزانه 12016  دانشگاه تهران مطالعات جوانان 6 -  
 روزانه 12017  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات جوانان 8 -
 روزانه 12018  بابلسر -دانشگاه مازندران  مطالعات جوانان 5 -
 نوبت دوم 12019  دانشگاه تهران مطالعات جوانان 4 -
 نوبت دوم 12020  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات جوانان 6 -
 نوبت دوم 12021  بابلسر -دانشگاه مازندران  مطالعات جوانان 5 -
 غيرانتفاعي 12022  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مطالعات اوقات فراغت گرايش مديريت 20 -

 ) 8مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108

 روزانه 12023  دانشگاه شيراز ايريزي توسعه منطقهبرنامه 5 -  
 روزانه 12024  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ايريزي توسعه منطقهبرنامه 12 - 

 روزانه 12025  تهران –دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  توسعه محلي گرايش شهري 7 - فقط زن
 روزانه 12026  دانشگاه تهران توسعه محلي گرايش شهري 4 -

 روزانه 12027  دانشگاه تهران توسعه محلي گرايش روستايي 4 - 
 نوبت دوم 12028  تهران -مه طباطبايي دانشگاه عال ايريزي توسعه منطقهبرنامه 8 - 

 نوبت دوم 12029  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  توسعه محلي گرايش شهري 3 - فقط زن
 نوبت دوم 12030  دانشگاه تهران توسعه محلي گرايش شهري 4 -

 نوبت دوم 12031  دانشگاه تهران توسعه محلي گرايش روستايي 4 - 
 پرديس خودگردان 12032  دانشگاه شيراز ايريزي توسعه منطقهبرنامه 5 - ديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پر

 غيرانتفاعي 12033  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  گردشگري مذهبي 20 - 
 غيرانتفاعي 12034  گرگان - موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  گردشگري مذهبي 20 -

 غيرانتفاعي 12035  مشهد - موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  هبيگردشگري مذ 20 - 
 ) 9مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108

 روزانه 12036  دانشگاه تهران ريزي گردشگريبرنامه 4 -  
 نوبت دوم 12037  دانشگاه تهران ريزي گردشگريبرنامه 4 - 
 غيرانتفاعي 12038  ايالم -ر موسسه غيرانتفاعي باخت ريزي گردشگريبرنامه 20 - 

 ) 10مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108

 روزانه 12039  دانشگاه تهران دانش اجتماعي مسلمين 4 -  
 نوبت دوم 12040  دانشگاه تهران دانش اجتماعي مسلمين 4 - 

حوزه هاي  2ويژه طالب داراي مدرك سطح 
 - علميه و يا طالب داراي مدرك كارشناسي 

 فقط مرد -در انتهاي دفترچه  شرايط
 غيرانتفاعي 12041  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  دانش اجتماعي مسلمين 10 -

 ) 11مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108

 روزانه 12042  دانشگاه تهران فلسفه علوم اجتماعي 7 -  
 نوبت دوم 12043  دانشگاه تهران فلسفه علوم اجتماعي 4 - 

 ) 1هاي باستاني ايران (كد ضريب زبان - 1109

 روزانه 12044  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  هاي باستاني ايرانزبان 2 -  
 روزانه 12045  دانشگاه تبريز هاي باستاني ايرانزبان 7 - 
 روزانه 12046  دانشگاه تهران هاي باستاني ايرانزبان 7 - 

 روزانه 12047  كرمان -شگاه شهيد باهنر دان هاي باستاني ايرانزبان 7 -
 روزانه 12048  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي باستاني ايرانزبان 5 -

 روزانه 12049  دانشگاه شيراز هاي باستاني ايرانزبان 12 - 
 روزانه 12050  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  هاي باستاني ايرانزبان 10 - 

 روزانه 12051  ايرانشهر -دانشگاه واليت  تاني ايرانهاي باسزبان 10 -
 نوبت دوم 12052  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  هاي باستاني ايرانزبان 1 -

 نوبت دوم 12053  دانشگاه تبريز هاي باستاني ايرانزبان 5 - 
 نوبت دوم 12054  دانشگاه تهران هاي باستاني ايرانزبان 5 - 

 نوبت دوم 12055  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ني ايرانهاي باستازبان 5 -
 نوبت دوم 12056  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي باستاني ايرانزبان 2 -

 نوبت دوم 12057  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  هاي باستاني ايرانزبان 10 - 
 نوبت دوم 12058  ايرانشهر -دانشگاه واليت  هاي باستاني ايرانزبان 5 - 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 12059  دانشگاه تبريز هاي باستاني ايرانزبان 7 -
 پرديس خودگردان 12060  دانشگاه شيراز هاي باستاني ايرانزبان 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز
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  صفحه 46 
 

 ) 1شناسي (كد ضريب مجموعه زبان - 1110

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 12061  دانشگاه اصفهان همگانيشناسي زبان 6 -  
 روزانه 12062  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  همگانيشناسي زبان 10 - فقط زن

 همگانيشناسي زبان 12 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
تهران (محل تحصيل  - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 روزانه 12063  شعبه اروميه)

 روزانه 12064  دانشگاه ايالم همگانيشناسي زبان 11 - 
 روزانه 12065  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  همگانيشناسي زبان 6 - 

 روزانه 12066  دانشگاه بيرجند همگانيشناسي زبان 14 -
 روزانه 12067  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  همگانيشناسي زبان 10 -

 روزانه 12068  دانشگاه تربيت مدرس همگانيشناسي زبان 5 - 
 روزانه 12069  دانشگاه تهران همگانيشناسي زبان 7 - 

 روزانه 12070  دانشگاه جهرم همگانيشناسي زبان 7 -
 روزانه 12071  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار همگانيشناسي زبان 9 -

 روزانه 12072  كرمانشاه - دانشگاه رازي  همگانيشناسي زبان 6 - 
 روزانه 12073  دانشگاه سمنان همگانيشناسي زبان 14 - 

 روزانه 12074  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  يهمگانشناسي زبان 6 -
 روزانه 12075  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  همگانيشناسي زبان 6 -

 روزانه 12076  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  همگانيشناسي زبان 5 - 
 روزانه 12077  دانشگاه شيراز همگانيشناسي زبان 10 - 

 روزانه 12078  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  يهمگانشناسي زبان 8 -
 روزانه 12079  دانشگاه فردوسي مشهد همگانيشناسي زبان 9 -

 روزانه 12080  سنندج - دانشگاه كردستان  همگانيشناسي زبان 18 - 
 روزانه 12081  رشت -دانشگاه گيالن  همگانيشناسي زبان 9 - 

 روزانه 12082  اردبيل - اه محقق اردبيلي دانشگ همگانيشناسي زبان 10 -
 روزانه 12083  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  همگانيشناسي زبان 5 -

 روزانه 12084  دانشگاه ياسوج همگانيشناسي زبان 10 - 
 نوبت دوم 12085  دانشگاه اصفهان همگانيشناسي زبان 3 - 

 نوبت دوم 12086  تهران - هرا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه الز همگانيشناسي زبان 5 - فقط زن
 نوبت دوم 12087  تهران (محل تحصيل شعبه اروميه) -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  همگانيشناسي زبان 6 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 12088  دانشگاه ايالم همگانيشناسي زبان 4 - 
 نوبت دوم 12089  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  مگانيهشناسي زبان 3 - 

 نوبت دوم 12090  دانشگاه بيرجند همگانيشناسي زبان 2 -
 نوبت دوم 12091  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  همگانيشناسي زبان 5 -

 نوبت دوم 12092  دانشگاه تهران همگانيشناسي زبان 7 - 
 نوبت دوم 12093  دانشگاه جهرم همگانيي شناسزبان 4 - 

 نوبت دوم 12094  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار همگانيشناسي زبان 6 -
 نوبت دوم 12095  دانشگاه سمنان همگانيشناسي زبان 7 -

 نوبت دوم 12096  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  همگانيشناسي زبان 2 - 
 نوبت دوم 12097  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  همگانيشناسي زبان 4 - 

 نوبت دوم 12098  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  همگانيشناسي زبان 2 -
 نوبت دوم 12099  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  همگانيشناسي زبان 8 -

 نوبت دوم 12100  دانشگاه فردوسي مشهد همگانيشناسي زبان 3 - 
 نوبت دوم 12101  رشت -دانشگاه گيالن  همگانيشناسي زبان 4 - 

 نوبت دوم 12102  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  همگانيشناسي زبان 3 -
 نوبت دوم 12103  دانشگاه ياسوج همگانيشناسي زبان 5 -

 پرديس خودگردان 12104  كرمان -نر دانشگاه شهيد باه همگانيشناسي زبان 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 12105  دانشگاه شيراز همگانيشناسي زبان 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

مشترك با دانشگاه دولتي زبان شناسي 
شرايط در  - ) كشور روسيه MSLUمسكو(

 انتهاي دفترچه
 مشترك 12106  رانته -دانشگاه عالمه طباطبايي  همگانيشناسي زبان 6 -

 پيام نور 12107  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  همگانيشناسي زبان 20 - 
 پيام نور 12108  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  همگانيشناسي زبان 20 -
 پيام نور 12109  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  همگانيشناسي زبان 20 -

 پيام نور 12110  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  همگانيشناسي زبان 20 - 
 پيام نور 12111  واحد شهريار -دانشگاه پيام نور استان تهران  همگانيشناسي زبان 20 - 

 پيام نور 12112  مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  همگانيشناسي زبان 20 -
 پيام نور 12113  مركز تربت حيدريه - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  همگانيشناسي زبان 20 -

 پيام نور 12114  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  همگانيشناسي زبان 20 - 
 پيام نور 12115  واحد چناران - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  همگانيشناسي زبان 20 - 

 پيام نور 12116  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  همگانيشناسي زبان 20 -
 پيام نور 12117  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  همگانيشناسي زبان 20 -

 پيام نور 12118  ز قزوينمرك - دانشگاه پيام نور استان قزوين  همگانيشناسي زبان 20 - 
 پيام نور 12119  مركز اسالم آباد غرب - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  همگانيشناسي زبان 20 - 

 پيام نور 12120  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  همگانيشناسي زبان 20 -
 پيام نور 12121  كز مهريزمر - دانشگاه پيام نور استان يزد  همگانيشناسي زبان 20 -

 مجازي پيام نور 12122  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  همگانيشناسي زبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12123  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  همگانيشناسي زبان 40 - آموزش محور
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  صفحه 47 
 

 ) 1(كد ضريب  شناسيمجموعه زبان - 1110  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 مجازي پيام نور 12124  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  همگانيشناسي زبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12125  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  همگانيشناسي زبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12126  مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  همگانيشناسي زبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12127  مركز مشهد - وي دانشگاه پيام نور استان خراسان رض همگانيشناسي زبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12128  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  همگانيشناسي زبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12129  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  همگانيشناسي زبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12130  مركز قزوين - دانشگاه پيام نور استان قزوين  همگانيشناسي زبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12131  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  همگانيشناسي زبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12132  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  همگانيشناسي زبان 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 12133  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  همگانيشناسي زبان 20 -
 ) 2شناسي (كد ضريب مجموعه زبان - 1110

 روزانه 12134  دانشگاه اصفهان زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 5 -  
 روزانه 12135  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  نانزبازبان فارسي به غيرفارسي  آموزش - 10 فقط زن

 روزانه 12136  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 8 - 
 روزانه 12137  دانشگاه تهران زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 7 - 

 روزانه 12138  دانشگاه سمنان زبانانرسي به غيرفارسي زبان فا آموزش 14 -
 روزانه 12139  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 5 - 
 روزانه 12140  دانشگاه شيراز زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 10 - 
 روزانه 12141  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  نزبانازبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 6 - 

 روزانه 12142  دانشگاه فردوسي مشهد زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 9 -
 نوبت دوم 12143  دانشگاه اصفهان زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 2 -

 نوبت دوم 12144  تهران - نشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) دا زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش - 5 فقط زن
 نوبت دوم 12145  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 2 - 

 نوبت دوم 12146  دانشگاه تهران زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 4 -
 نوبت دوم 12147  دانشگاه سمنان زبانانسي به غيرفارسي زبان فار آموزش 10 - 
 نوبت دوم 12148  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 1 - 
 نوبت دوم 12149  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 6 - 

 نوبت دوم 12150  دانشگاه فردوسي مشهد زباناني به غيرفارسي زبان فارس آموزش 3 -
 پرديس خودگردان 12151  دانشگاه سمنان زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 12152  تهران -ه شهيد بهشتي دانشگا زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 12153  دانشگاه شيراز زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 12154  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 20 -
 مجازي پيام نور 12155  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 40 - وزش محورآم

 مجازي غيرانتفاعي 12156  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 30 - فقط مرد - آموزش محور 
آموزش  - ي دفترچه توضيحات در انتها

 فقط زن - محور 
 مجازي غيرانتفاعي 12157  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 30 -

 ) 3شناسي (كد ضريب مجموعه زبان - 1110

 روزانه 12158  دانشگاه اصفهان شناسي رايانشيزبان 5 -  
 روزانه 12159  دانشگاه تهران شناسي رايانشيزبان 7 - ون نوينمحل تحصيل دانشكده علوم و فن

اين دوره ميان رشته اي زبان شناسي 
رايانشي ،مشتمل بربرنامه نويسي و تحليل 
داده مي باشد.لذا الزم است داوطلبان به 

 علوم رياضي و رايانه آشناباشند.

وزانهر 12160  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  شناسي رايانشيزبان 8 -  

 نوبت دوم 12161  دانشگاه اصفهان شناسي رايانشيزبان 2 - 
 نوبت دوم 12162  دانشگاه تهران شناسي رايانشيزبان 3 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 غيرانتفاعي 12163  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  شناسي رايانشيزبان 20 - 
 ) 4ب شناسي (كد ضريمجموعه زبان - 1110

 روزانه 12164  تهران - پژوهشكده مطالعات واژه گزيني  شناسيگزيني و اصطالحواژه 5 -  شرايط در انتهاي دفترچه
 ) 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111

 روزانه 12165  دانشگاه اراك علوم قرآن و حديث 18 -  
 روزانه 12166  اصفهان دانشگاه علوم قرآن و حديث 4 - 

 روزانه 12167  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  علوم قرآن و حديث 11 - فقط زن
 روزانه 12168  دانشگاه ايالم علوم قرآن و حديث 10 -

 روزانه 12169  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  علوم قرآن و حديث 4 - 
 روزانه 12170  قزوين - لمللي امام خميني (ره ) دانشگاه بين ا علوم قرآن و حديث 10 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 12171  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  علوم قرآن و حديث 5 -

 روزانه 12172  دانشگاه تربيت مدرس علوم قرآن و حديث 5 - 
 روزانه 12173  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) علوم قرآن و حديث 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 دانشكده الهيات و معارف اسالمي

 روزانه 12174  دانشگاه تهران علوم قرآن و حديث 7 -

 روزانه 12175  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  علوم قرآن و حديث 8 - 
 روزانه 12176  تهران -دانشگاه خوارزمي  علوم قرآن و حديث 10 - محل تحصيل تهران

 روزانه 12177  كرمانشاه - دانشگاه رازي  علوم قرآن و حديث 6 - 
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  صفحه 48 
 

 ) 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل يشعنوان رشته / گرا نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
 روزانه 12178  زاهدان –دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم قرآن و حديث 10 -

 روزانه 12179  تهران - دانشگاه شاهد  علوم قرآن و حديث 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 12180  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  يثعلوم قرآن و حد 11 - 
 روزانه 12181  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  علوم قرآن و حديث 7 - 

 روزانه 12182  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  علوم قرآن و حديث 15 -
 روزانه 12183  دانشگاه شيراز علوم قرآن و حديث 10 -

 روزانه 12184  تهران -نشگاه عالمه طباطبايي دا علوم قرآن و حديث 12 - 
 علوم قرآن و حديث 10 - فقط زن

سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
 روزانه 12185  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني ميبد)

 علوم قرآن و حديث 10 - فقط مرد
و امور  سازمان اوقاف - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12186  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني ميبد)

 روزانه 12187  دانشگاه فردوسي مشهد علوم قرآن و حديث 10 - 
 روزانه 12188  دانشگاه قم علوم قرآن و حديث 10 - فقط مرد

 روزانه 12189  دانشگاه قم علوم قرآن و حديث 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 12191  دانشگاه كاشان علوم قرآن و حديث 5 - 

 روزانه 12190  دانشگاه كاشان علوم قرآن و حديث 5 - محل تحصيل پرديس خواهران -فقط زن 
 روزانه 12192  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم قرآن و حديث 18 -

 روزانه 12193  دانشگاه ميبد علوم قرآن و حديث 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 12194  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  علوم قرآن و حديث 4 - 
 روزانه 12195  دانشگاه ياسوج علوم قرآن و حديث 12 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 فقط مرد -وزارت آموزش و پرورش 

 روزانه 12196  قاني قماله طالپرديس آيت - دانشگاه فرهنگيان  علوم قرآن و حديث 15 -
 روزانه 12197  پرديس شهيد چمران تهران - دانشگاه فرهنگيان  علوم قرآن و حديث 15 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 فقط زن -وزارت آموزش و پرورش 

 روزانه 12198  پرديس نسيبه تهران - دانشگاه فرهنگيان  علوم قرآن و حديث 15 -
 روزانه 12199  قم -مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه  علوم قرآن و حديث 20 - فقط مرد -دفترچه شرايط در انتهاي 

 نوبت دوم 12200  دانشگاه اراك علوم قرآن و حديث 12 - 
 نوبت دوم 12201  دانشگاه اصفهان علوم قرآن و حديث 4 -

 نوبت دوم 12202  تهران - يژه خواهران) دانشگاه الزهرا(س) (و علوم قرآن و حديث 4 - فقط زن
 نوبت دوم 12203  دانشگاه ايالم علوم قرآن و حديث 5 - 
 نوبت دوم 12204  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  علوم قرآن و حديث 2 - 

 نوبت دوم 12205  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  علوم قرآن و حديث 5 -
 نوبت دوم 12206  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ثعلوم قرآن و حدي 5 -

محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 دانشكده الهيات و معارف اسالمي

 نوبت دوم 12207  دانشگاه تهران علوم قرآن و حديث 4 -
 نوبت دوم 12208  ي قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فاراب علوم قرآن و حديث 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 12209  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  علوم قرآن و حديث 1 - 
 نوبت دوم 12210  تهران -دانشگاه خوارزمي  علوم قرآن و حديث 10 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 12211  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم قرآن و حديث 3 -
 نوبت دوم 12212  تهران - دانشگاه شاهد  علوم قرآن و حديث 6 - دفترچه شرايط در انتهاي

 نوبت دوم 12213  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم قرآن و حديث 6 - 
 نوبت دوم 12214  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  علوم قرآن و حديث 4 -
 نوبت دوم 12215  انتهر -دانشگاه عالمه طباطبايي  علوم قرآن و حديث 12 -

 علوم قرآن و حديث 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12216  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني ميبد)

 علوم قرآن و حديث 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12217  يل دانشكده علوم قرآني ميبد)خيريه (محل تحص

 نوبت دوم 12218  دانشگاه فردوسي مشهد علوم قرآن و حديث 5 - 
 نوبت دوم 12219  دانشگاه قم علوم قرآن و حديث 2 - فقط مرد

 نوبت دوم 12220  دانشگاه قم علوم قرآن و حديث 2 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 12222  دانشگاه كاشان حديث علوم قرآن و 3 -

 نوبت دوم 12221  دانشگاه كاشان علوم قرآن و حديث 3 - محل تحصيل پرديس خواهران -فقط زن 
 نوبت دوم 12223  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم قرآن و حديث 8 - 

ومنوبت د 12224  دانشگاه ميبد علوم قرآن و حديث 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه  

 نوبت دوم 12225  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  علوم قرآن و حديث 1 -
 نوبت دوم 12226  دانشگاه ياسوج علوم قرآن و حديث 3 - 

 پرديس خودگردان 12227  دانشگاه اصفهان علوم قرآن و حديث 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 12228  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  م قرآن و حديثعلو 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12229  تهران - دانشگاه شاهد  علوم قرآن و حديث 10 -
 پرديس خودگردان 12230  اهواز - شهيد چمران دانشگاه  علوم قرآن و حديث 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 12231  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم قرآن و حديث 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 12232  واحد اسكو -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12233  مركز مهاباد - انشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي د علوم قرآن و حديث 20 -
 پيام نور 12234  مركز آران و بيدگل - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  علوم قرآن و حديث 20 -

 پيام نور 12235  مركز كاشان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12236  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز  حديثعلوم قرآن و  20 - 
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  صفحه 49 
 

 ) 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 پيام نور 12237  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم قرآن و حديث 20 -
 پيام نور 12238  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم قرآن و حديث 20 -
 پيام نور 12239  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم قرآن و حديث 20 -
 پيام نور 12240  واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم قرآن و حديث 20 -
 پيام نور 12241  مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  علوم قرآن و حديث 20 -
رپيام نو 12242  مركز نيشابور - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  علوم قرآن و حديث 20 -  

 پيام نور 12243  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  علوم قرآن و حديث 20 -
 پيام نور 12244  مركز دزفول -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  علوم قرآن و حديث 20 -
 پيام نور 12245  مركز سوسنگرد -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  علوم قرآن و حديث 20 -
 پيام نور 12246  مركز فسا -دانشگاه پيام نور استان فارس  علوم قرآن و حديث 20 -
 پيام نور 12247  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  علوم قرآن و حديث 20 -
 پيام نور 12248  مركز دليجان - دانشگاه پيام نور استان مركزي  علوم قرآن و حديث 20 -
 پيام نور 12249  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد  علوم قرآن و حديث 20 -
 پيام نور 12250  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  علوم قرآن و حديث 20 -
 پيام نور 12251  مركز ميبد - دانشگاه پيام نور استان يزد  علوم قرآن و حديث 20 -

 مجازي پيام نور 12252  مركز مهاباد - نور استان آذربايجان غربي  دانشگاه پيام علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12253  مركز آران و بيدگل - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
يام نورمجازي پ 12254  مركز كاشان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور  

 مجازي پيام نور 12255  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12256  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12257  مركز اهواز -تان خوزستان دانشگاه پيام نور اس علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12258  مركز سوسنگرد -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12259  مركز فسا -دانشگاه پيام نور استان فارس  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12260  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12261  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
يام نورمجازي پ 12262  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور  

 مجازي پيام نور 12263  مركز ميبد - دانشگاه پيام نور استان يزد  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 12264  اهواز -دانشگاه غيرانتفاعي امير المومنين(ع)  علوم قرآن و حديث 15 - شرايط در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 12265  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي علوم قرآن و حديث 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12266  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  علوم قرآن و حديث 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 12267  قم - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  علوم قرآن و حديث 10 - محل تحصيل واحد قم

 حديث علوم قرآن و 20 - 
قم (محل تحصيل واحد  - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 

 غيرانتفاعي 12268  شهر ري)

 غيرانتفاعي 12269  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان علوم قرآن و حديث 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12270  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان ثعلوم قرآن و حدي 15 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12271  دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد تهران) علوم قرآن و حديث 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12272  يرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد دزفول)دانشكده غ علوم قرآن و حديث 15 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12273  دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد قم) علوم قرآن و حديث 15 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12274  اصول الدين (محل تحصيل واحد تهران) دانشكده غيرانتفاعي علوم قرآن و حديث 15 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12275  دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد دزفول) علوم قرآن و حديث 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12276  ل الدين (محل تحصيل واحد قم)دانشكده غيرانتفاعي اصو علوم قرآن و حديث 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 علوم قرآن و حديث 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي وابسته به 
 غيرانتفاعي 12277  قم -جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 غيرانتفاعي 12278  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  علوم قرآن و حديث 20 -
 غيرانتفاعي 12279  خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  علوم قرآن و حديث 20 -

 مجازي غيرانتفاعي 12280  قم - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  علوم قرآن و حديث 30 - آموزش محور
 ) 2حديث (كد ضريب  مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ علوم قرآن و - 1111

 علوم قرآن 10 -  فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12281  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني آمل)

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12282  آني تهران)خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قر

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12283  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني دولت آباد اصفهان)

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12284  صيل دانشكده علوم قرآني زاهدان)خيريه (محل تح

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12285  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني شيراز)

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12286  ه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مراغه)خيري

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12287  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مشهد)

 علوم قرآن 10 - فقط زن
ور سازمان اوقاف و ام - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12288  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني ميبد)
محل تحصيل دانشكده علوم  -فقط زن 
 قرآني قم

 علوم قرآن 10 -
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12289  خيريه
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گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 50 
 

 ) 2يب مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ علوم قرآن و حديث (كد ضر - 1111  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12290  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني كرمانشاه)

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12291  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني آمل)

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12292  تهران)خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني 

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12293  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني دولت آباد اصفهان)

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12294  ل دانشكده علوم قرآني شيراز)خيريه (محل تحصي

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12295  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مراغه)

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12296  (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مشهد) خيريه

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12297  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني ميبد)
محل تحصيل دانشكده علوم  -فقط مرد 
 علوم قرآن 10 - قرآني قم

سازمان اوقاف و امور  - عارف قرآن كريم دانشگاه علوم و م
 روزانه 12298  خيريه

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12299  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني كرمانشاه)

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
اوقاف و امور سازمان  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12300  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زاهدان)

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12301  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني خوي)

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12304  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني خوي)

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12305  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مالير)

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - كريم  دانشگاه علوم و معارف قرآن

 روزانه 12306  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مالير)

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12302  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زابل)

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - ارف قرآن كريم دانشگاه علوم و مع

 روزانه 12303  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زابل)

 روزانه 12307  دانشگاه يزد علوم قرآن 6 - 
 روزانه 12308  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم قرآني گرايش اعجاز 7 - 

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12309  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني آمل)

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12310  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مراغه)

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - رآن كريم دانشگاه علوم و معارف ق

 نوبت دوم 12311  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني تهران)

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12312  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني دولت آباد اصفهان)

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12322  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زاهدان)

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12323  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني شيراز)

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12324  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مشهد)

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12325  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني ميبد)

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12326  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني كرمانشاه)
محل تحصيل دانشكده علوم  -فقط زن 
 قرآني قم

 علوم قرآن 10 -
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12327  خيريه

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12313  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني آمل)

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12314  ني تهران)خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآ

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12315  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني دولت آباد اصفهان)

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12316  حل تحصيل دانشكده علوم قرآني شيراز)خيريه (م

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12317  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مراغه)

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
امور  سازمان اوقاف و - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12318  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مشهد)
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گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 51 
 

 ) 2مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12319  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني ميبد)

محل تحصيل دانشكده علوم  -فقط مرد 
 قرآني قم

 علوم قرآن 10 -
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12320  ريهخي

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12321  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني كرمانشاه)

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12330  ه علوم قرآني زابل)خيريه (محل تحصيل دانشكد

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12331  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زابل)

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12328  حصيل دانشكده علوم قرآني مالير)خيريه (محل ت

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12329  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مالير)

 علوم قرآن 10 - فقط زن
 سازمان اوقاف و امور - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12332  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني خوي)

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12333  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني خوي)

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
قاف و امور سازمان او - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12334  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زاهدان)

 نوبت دوم 12335  دانشگاه يزد علوم قرآن 2 -
 نوبت دوم 12336  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم قرآني گرايش اعجاز 2 -

 مجازي 12337  قم -هشي امام خميني(ره) موسسه آموزشي و پژو علوم قرآن 40 - آموزش محور -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 12338  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم قرآني گرايش اعجاز 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 3مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111

 روزانه 12342  اصفهان دانشگاه علوم حديث گرايش اقتصاد اسالمي 7 -  
 روزانه 12343  دانشگاه اصفهان علوم حديث گرايش تفسير اثري 5 -
 روزانه 12344  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم حديث گرايش تفسير اثري 12 -

 روزانه 12345  دانشگاه قم علوم حديث گرايش تفسير اثري 10 - فقط مرد
 روزانه 12346  دانشگاه قم علوم حديث گرايش تفسير اثري 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 دانشكده الهيات و معارف اسالمي
 روزانه 12347  دانشگاه تهران البالغهعلوم حديث گرايش نهج 6 -

 روزانه 12348  هدانزا - دانشگاه سيستان و بلوچستان  البالغهعلوم حديث گرايش نهج 12 -
 روزانه 12349  دانشگاه قم البالغهعلوم حديث گرايش نهج 10 - فقط مرد

 البالغهعلوم حديث گرايش نهج 12 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 -دانشكده علوم انساني حضرت معصومه(س) (ويژه خواهران) 

 روزانه 12350  قم

 روزانه 12351  دانشگاه اصفهان ت فردي و اجتماعيالبالغه گرايش اخالق و تربينهج 6 -
 روزانه 12352  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 8 -
 روزانه 12353  دانشگاه كاشان البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 6 -
 روزانه 12354  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  يش اجتماعي سياسي و حقوق عموميالبالغه گرانهج 6 -
 روزانه 12355  دانشگاه يزد البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 6 -
 روزانه 12356  دانشگاه بيرجند الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 15 -
 روزانه 12357  دانشگاه كاشان لدين و معارف علوياالبالغه گرايش اصولنهج 6 -
 روزانه 12358  خرم آباد -دانشگاه لرستان  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 11 -

 روزانه 12359  دانشگاه ميبد الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 12360  دانشگاه اصفهان تصاد اسالميعلوم حديث گرايش اق 3 -
 نوبت دوم 12361  دانشگاه اصفهان علوم حديث گرايش تفسير اثري 2 -
 نوبت دوم 12362  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم حديث گرايش تفسير اثري 2 -

 نوبت دوم 12363  دانشگاه قم علوم حديث گرايش تفسير اثري 2 - فقط مرد
 نوبت دوم 12364  دانشگاه قم علوم حديث گرايش تفسير اثري 2 - فقط زن - وضيحات در انتهاي دفترچه ت

محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 دانشكده الهيات و معارف اسالمي

 نوبت دوم 12365  دانشگاه تهران البالغهعلوم حديث گرايش نهج 4 -

 نوبت دوم 12366  زاهدان - شگاه سيستان و بلوچستان دان البالغهعلوم حديث گرايش نهج 3 -
 نوبت دوم 12367  دانشگاه قم البالغهعلوم حديث گرايش نهج 2 - فقط مرد

 البالغهعلوم حديث گرايش نهج 12 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 -دانشكده علوم انساني حضرت معصومه(س) (ويژه خواهران) 

 نوبت دوم 12368  قم

 نوبت دوم 12369  دانشگاه اصفهان البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 3 -
 نوبت دوم 12370  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 2 -
 نوبت دوم 12371  ندانشگاه كاشا البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 4 -
 نوبت دوم 12372  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 1 -
 نوبت دوم 12373  دانشگاه يزد البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 2 -
 نوبت دوم 12374  دانشگاه كاشان الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 4 -
 نوبت دوم 12375  خرم آباد -دانشگاه لرستان  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 3 -
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گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 52 
 

 ) 3مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   حل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي م عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
 نوبت دوم 12376  دانشگاه ميبد الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 پرديس خودگردان 12377  خرم آباد -دانشگاه لرستان  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 12378  مركز كاشان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 10 -
 پيام نور 12379  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 10 -
 پيام نور 12380  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  غه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعيالبالنهج 20 -
 پيام نور 12381  واحد شهريار -دانشگاه پيام نور استان تهران  البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 10 -
 پيام نور 12382  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  ماعيالبالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتنهج 10 -
 پيام نور 12383  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد  البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 10 -
 پيام نور 12384  نمركز كاشا - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 10 -
 پيام نور 12385  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 10 -
 پيام نور 12386  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 20 -
 پيام نور 12387  واحد شهريار -دانشگاه پيام نور استان تهران  ش اجتماعي سياسي و حقوق عموميالبالغه گراينهج 10 -
 پيام نور 12388  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 10 -
 پيام نور 12389  مركز تفت - ور استان يزد دانشگاه پيام ن البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 10 -
 پيام نور 12390  مركز كاشان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 10 -
 پيام نور 12391  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 10 -
 پيام نور 12392  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 20 -
 پيام نور 12393  واحد شهريار -دانشگاه پيام نور استان تهران  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 10 -
 پيام نور 12394  واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 20 -
 پيام نور 12395  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 10 -
م نورپيا 12396  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 10 -  

 پيام نور 12397  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 20 -
 مجازي پيام نور 12398  مركز كاشان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12399  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  الدين و معارف علويبالغه گرايش اصولالنهج 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12400  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12401  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد  لدين و معارف علوياالبالغه گرايش اصولنهج 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12402  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 12403  قم - اه غيرانتفاعي قرآن و حديث دانشگ علوم حديث گرايش اقتصاد اسالمي 10 - محل تحصيل واحد قم
 غيرانتفاعي 12404  قم - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  علوم حديث گرايش تفسير اثري 10 - محل تحصيل واحد قم

 علوم حديث گرايش تفسير اثري 10 - فقط زن
قم (محل تحصيل واحد  - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 

 غيرانتفاعي 12405  مشهد)
 غيرانتفاعي 12406  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان علوم حديث گرايش تفسير اثري 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12407  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان علوم حديث گرايش تفسير اثري 15 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 12408  موسسه غيرانتفاعي مهد علم پوياي كاشان علوم حديث گرايش تفسير اثري 20 -
 غيرانتفاعي 12409  قم - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  البالغهعلوم حديث گرايش نهج 10 - محل تحصيل واحد قم

 البالغهعلوم حديث گرايش نهج 20 - 
قم (محل تحصيل واحد  - فاعي قرآن و حديث دانشگاه غيرانت

 غيرانتفاعي 12410  شهر ري)

 علوم حديث گرايش كالم و عقايد 20 - 
قم (محل تحصيل واحد  - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 

 غيرانتفاعي 12411  شهر ري)
 غيرانتفاعي 12412  قم -ويژه خواهران) موسسه غير انتفاعي رهپويان سيدالشهداء ( علوم حديث گرايش كالم و عقايد 20 - فقط زن

 غيرانتفاعي 12413  قم - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  علوم حديث گرايش اخالق 10 - محل تحصيل واحد قم
 غيرانتفاعي 12414  صفهاندانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) ا الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 15 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12415  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 البالغهعلوم و معارف نهج 20 - 
قم (محل تحصيل واحد  - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 

 غيرانتفاعي 12416  ري)شهر 
 غيرانتفاعي 12417  قم - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  البالغهعلوم و معارف نهج 20 - محل تحصيل واحد قم

 غيرانتفاعي 26460  قم (محل تحصيل واحد مشهد) –دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث   البالغهعلوم حديث گرايش نهج 10 -  فقط زن
 مجازي غيرانتفاعي 12418  قم - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  علوم حديث گرايش تفسير اثري 30 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 12419  قم - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  البالغهعلوم حديث گرايش نهج 30 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 12420  قم - رآن و حديث دانشگاه غيرانتفاعي ق علوم حديث گرايش كالم و عقايد 30 - آموزش محور

 مجازي غيرانتفاعي 12421  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 30 - فقط مرد - آموزش محور 
آموزش  - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 مجازي غيرانتفاعي 12422  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  و حقوق عمومي البالغه گرايش اجتماعي سياسينهج 30 - فقط زن - محور 
 مجازي غيرانتفاعي 12423  قم - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  البالغهعلوم و معارف نهج 40 - آموزش محور

 ) 4مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111

 روزانه 12424  دانشگاه اصفهان و علوم قرآنتفسير  4 -  
 روزانه 12425  دانشگاه قم تفسير و علوم قرآن 10 - فقط مرد

 روزانه 12426  دانشگاه قم تفسير و علوم قرآن 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 12427  دانشگاه ميبد تفسير و علوم قرآن 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 12428  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  تفسير قرآن مجيد 10 -
 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط مرد

سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
 روزانه 12442  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني كرمانشاه)

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - معارف قرآن كريم دانشگاه علوم و 

 روزانه 12443  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني ميبد)

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12446  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زاهدان)

 مجيد تفسير قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12444  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زابل)
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 ) 4مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12445  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زابل)

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - م دانشگاه علوم و معارف قرآن كري

 روزانه 12430  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني آمل)

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12431  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني تهران)

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - م و معارف قرآن كريم دانشگاه علو

 روزانه 12432  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني شيراز)

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12433  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مشهد)

 آن مجيدتفسير قر 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12434  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني ميبد)
محل تحصيل دانشكده علوم  -فقط زن 
 تفسير قرآن مجيد 10 - قرآني قم

سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
 روزانه 12435  خيريه

 تفسير قرآن مجيد 10 - زنفقط 
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12436  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني كرمانشاه)

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12437  مل)خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني آ

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12438  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني تهران)

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12439  دانشكده علوم قرآني شيراز)خيريه (محل تحصيل 

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12440  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مشهد)
محل تحصيل دانشكده علوم  -فقط مرد 
 قرآني قم

 تفسير قرآن مجيد 10 -
سازمان اوقاف و امور  - معارف قرآن كريم دانشگاه علوم و 

 روزانه 12441  خيريه

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12429  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زاهدان)

 روزانه 12447  دانشگاه يزد تفسير قرآن مجيد 6 - 
 نوبت دوم 12448  دانشگاه اصفهان علوم قرآن تفسير و 4 - 

 نوبت دوم 12449  دانشگاه قم تفسير و علوم قرآن 2 - فقط مرد
 نوبت دوم 12450  دانشگاه قم تفسير و علوم قرآن 2 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
منوبت دو 12451  دانشگاه ميبد تفسير و علوم قرآن 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه  

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12459  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني كرمانشاه)

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
 نوبت دوم 12460  م قرآني آمل)خيريه (محل تحصيل دانشكده علو

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12461  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني تهران)

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12462  ه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني شيراز)خيري

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12463  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مشهد)

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12457  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني ميبد)
محل تحصيل دانشكده علوم  -فقط زن 
 قرآني قم

 تفسير قرآن مجيد 10 -
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12458  خيريه

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - و معارف قرآن كريم دانشگاه علوم 

 نوبت دوم 12452  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني تهران)

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12453  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني آمل)

 رآن مجيدتفسير ق 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12454  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني شيراز)

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

ومنوبت د 12455  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مشهد)  

محل تحصيل دانشكده علوم  -فقط مرد 
 قرآني قم

 تفسير قرآن مجيد 10 -
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12456  خيريه

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12466  ني زاهدان)خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآ

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12467  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زاهدان)

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12468  (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زابل)خيريه 

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12469  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زابل)

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط مرد
زمان اوقاف و امور سا - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12464  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني ميبد)
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  صفحه 54 
 

 ) 4مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12465  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني كرمانشاه)
 نوبت دوم 12470  دانشگاه يزد تفسير قرآن مجيد 2 -

 غيرانتفاعي 12471  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان ر و علوم قرآنتفسي 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12472  قم - موسسه غيرانتفاعي اجتهاد  تفسير و علوم قرآن 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 12473  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر (ويژه خواهران)  تفسير و علوم قرآن 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 12474  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  تفسير و علوم قرآن 20 -

 غيرانتفاعي 12475  قم -موسسه غير انتفاعي رهپويان سيدالشهداء (ويژه خواهران)  تفسير و علوم قرآن 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 26418  قم (محل تحصيل واحد قم) –عي قرآن و حديث دانشگاه غيرانتفا  علوم و معارف قرآن گرايش تفسير اجتماعي 20 -  
 غيرانتفاعي 26419  قم (محل تحصيل واحد شهرري) –دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث   علوم و معارف قرآن گرايش تفسير اجتماعي 20 -  

 مجازي غيرانتفاعي 26420  قم  –و حديث  دانشگاه غيرانتفاعي قرآن  علوم و معارف قرآن گرايش تفسير اجتماعي 40 -  آموزش محور
 ) 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ فقه و حقوق (كد ضريب  - 1112

 روزانه 12476  بروجرد - دانشگاه آيت اله بروجردي  فقه و مباني حقوق اسالمي 11 -  
 روزانه 12477  دانشگاه اردكان فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - 

 روزانه 12478  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اني حقوق اسالميفقه و مب 14 - فقط زن
 روزانه 12479  دانشگاه ايالم فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - 
 روزانه 12480  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  فقه و مباني حقوق اسالمي 8 - 
 روزانه 12481  قزوين - ني (ره ) دانشگاه بين المللي امام خمي فقه و مباني حقوق اسالمي 12 - 
 روزانه 12482  دانشگاه تبريز فقه و مباني حقوق اسالمي 12 - 

محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 12483  دانشگاه تهران فقه و مباني حقوق اسالمي 7 - دانشكده الهيات و معارف اسالمي

 روزانه 12484  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) ق اسالميفقه و مباني حقو 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 12485  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  فقه و مباني حقوق اسالمي 5 - 
 روزانه 12486  كرمانشاه - دانشگاه رازي  فقه و مباني حقوق اسالمي 6 - 
زانهرو 12487  دانشگاه سمنان فقه و مباني حقوق اسالمي 8 -   

 روزانه 12488  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - 
 روزانه 12489  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فقه و مباني حقوق اسالمي 11 - 
 روزانه 12490  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  فقه و مباني حقوق اسالمي 14 - 
 روزانه 12491  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فقه و مباني حقوق اسالمي 14 - 

 روزانه 12492  دانشگاه شيراز فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - 
 روزانه 12493  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فقه و مباني حقوق اسالمي 8 - 
 روزانه 12494  دانشگاه فردوسي مشهد فقه و مباني حقوق اسالمي 17 - 

 روزانه 12495  دانشگاه قم فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - فقط مرد
 روزانه 12496  دانشگاه قم فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 روزانه 12497  بابلسر -دانشگاه مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي 13 - 
 روزانه 12498  دانشگاه ميبد ق اسالميفقه و مباني حقو 12 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 12499  دانشگاه ياسوج فقه و مباني حقوق اسالمي 12 - 
 روزانه 12500  دانشگاه يزد فقه و مباني حقوق اسالمي 15 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 روزانه 12501  پرديس شهيد رجايي اروميه - هنگيان دانشگاه فر فقه و مباني حقوق اسالمي 15 - فقط مرد -وزارت آموزش و پرورش 
 روزانه 12502  پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي فقه و مباني حقوق اسالمي 5 - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 12503  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فقه سياسي 6 - 
 روزانه 12504  تهران -نشگاه شهيد مطهري دا فقه و حقوق خانواده 20 - شرايط در انتهاي دفترچه

شرايط  -برنامه درسي خاص دانشگاه شاهد 
 روزانه 12505  تهران - دانشگاه شاهد  فقه و حقوق جزا 7 - در انتهاي دفترچه

 - برنامه درسي خاص دانشگاه شهيد مطهري 
 روزانه 12506  تهران -دانشگاه شهيد مطهري  فقه و حقوق جزا 20 - شرايط در انتهاي دفترچه

شرايط  -برنامه درسي خاص دانشگاه شاهد 
 روزانه 12507  تهران - دانشگاه شاهد  فقه وحقوق خصوصي 7 - در انتهاي دفترچه

 - برنامه درسي خاص دانشگاه شهيد مطهري 
 روزانه 12508  تهران -دانشگاه شهيد مطهري  فقه وحقوق خصوصي 20 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 12509  بروجرد - دانشگاه آيت اله بروجردي  اني حقوق اسالميفقه و مب 5 - 
 نوبت دوم 12510  دانشگاه اردكان فقه و مباني حقوق اسالمي 5 - 

 نوبت دوم 12511  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فقه و مباني حقوق اسالمي 5 - فقط زن
 نوبت دوم 12512  المدانشگاه اي فقه و مباني حقوق اسالمي 3 - 
 نوبت دوم 12513  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  فقه و مباني حقوق اسالمي 4 - 
 نوبت دوم 12514  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فقه و مباني حقوق اسالمي 3 - 
 نوبت دوم 12515  دانشگاه تبريز فقه و مباني حقوق اسالمي 8 - 

 نوبت دوم 12516  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فقه و مباني حقوق اسالمي 4 - ي دفترچهتوضيحات در انتها
محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 12517  دانشگاه تهران فقه و مباني حقوق اسالمي 4 - دانشكده الهيات و معارف اسالمي
 نوبت دوم 12518  سبزوار - حكيم سبزواري  دانشگاه فقه و مباني حقوق اسالمي 5 -

 نوبت دوم 12519  دانشگاه سمنان فقه و مباني حقوق اسالمي 4 - 
 نوبت دوم 12520  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  فقه و مباني حقوق اسالمي 2 - 

 نوبت دوم 12521  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فقه و مباني حقوق اسالمي 6 -
 نوبت دوم 12522  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  قه و مباني حقوق اسالميف 3 -

 نوبت دوم 12523  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فقه و مباني حقوق اسالمي 7 - 
 نوبت دوم 12524  دانشگاه فردوسي مشهد فقه و مباني حقوق اسالمي 5 - 

 نوبت دوم 12525  گاه قمدانش فقه و مباني حقوق اسالمي 5 - فقط مرد
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  صفحه 55 
 

 ) 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ فقه و حقوق (كد ضريب  - 1112  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 12526  دانشگاه قم فقه و مباني حقوق اسالمي 5 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 12527  بابلسر -دانشگاه مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي 5 -
 نوبت دوم 12528  دانشگاه ميبد فقه و مباني حقوق اسالمي 12 - توضيحات در انتهاي دفترچه

وبت دومن 12529  دانشگاه ياسوج فقه و مباني حقوق اسالمي 3 -   

 نوبت دوم 12530  دانشگاه يزد فقه و مباني حقوق اسالمي 5 -
 نوبت دوم 12531  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فقه سياسي 2 -

شرايط  -برنامه درسي خاص دانشگاه شاهد 
 در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 12532  تهران - دانشگاه شاهد  فقه و حقوق جزا 3 -
شرايط  -ه شاهد برنامه درسي خاص دانشگا

 در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 12533  تهران - دانشگاه شاهد  فقه وحقوق خصوصي 3 -

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 12534  دانشگاه تبريز فقه و مباني حقوق اسالمي 12 -
 پرديس خودگردان 12535  نشگاه سمناندا فقه و مباني حقوق اسالمي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 12536  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
دگردانپرديس خو 12537  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  فقه و مباني حقوق اسالمي 14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 12538  بابلسر -دانشگاه مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 12539  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فقه سياسي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 12540  مركز كاشان - نور استان اصفهان  دانشگاه پيام فقه و مباني حقوق اسالمي 20 -
 پيام نور 12541  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 -

 پيام نور 12542  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 پيام نور 12543  مركز پرند -شگاه پيام نور استان تهران دان فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 

 پيام نور 12544  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 -
 پيام نور 12545  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 -

 پيام نور 12546  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  ميفقه و مباني حقوق اسال 20 - 
 پيام نور 12547  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 

 پيام نور 12548  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 -
 پيام نور 12549  مركز دليجان - دانشگاه پيام نور استان مركزي  و مباني حقوق اسالميفقه  20 -

 پيام نور 12550  مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
ي پيام نورمجاز 12551  مركز كاشان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور  
 مجازي پيام نور 12552  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12553  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12554  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  ميفقه و مباني حقوق اسال 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12555  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12556  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12557  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12558  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 12559  اهواز -دانشگاه غيرانتفاعي امير المومنين(ع)  فقه و مباني حقوق اسالمي 15 - چهشرايط در انتهاي دفتر
 غيرانتفاعي 12560  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12561  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  قوق اسالميفقه و مباني ح 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 12562  قم - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - محل تحصيل واحد قم
يرانتفاعيغ 12563 قم (محل تحصيل واحد شهر ري) -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 -   

 غيرانتفاعي 12564  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان فقه و مباني حقوق اسالمي 15 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
نتفاعيغيرا 12565  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان فقه و مباني حقوق اسالمي 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه   
 غيرانتفاعي 12566  تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 12567  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 غيرانتفاعي 12568  ساري - عي اديب مازندران موسسه غيرانتفا فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 

 غيرانتفاعي 12569  بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 -
 غيرانتفاعي 12570  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 غيرانتفاعي 12571  م پوياي كاشانموسسه غيرانتفاعي مهد عل فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 

 غيرانتفاعي 12572  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي فقه مقارن و حقوق خصوصي اسالمي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12573  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي فقه مقارن و حقوق عمومي اسالمي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 12574  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي فقه مقارن و حقوق جزاي اسالمي 20 - حات در انتهاي دفترچهتوضي
 غيرانتفاعي 12575  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مذاهب فقهي 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

حوزه هاي  2ويژه طالب داراي مدرك سطح 
 - راي مدرك كارشناسي علميه و يا طالب دا

 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12576  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  فقه سياسي 7 -

 فقه و حقوق خانواده 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي وابسته به 

 غيرانتفاعي 12577  قم -خواهران)  جامعه الزهرا(س) (ويژه
 غيرانتفاعي 26421  قم –دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب   فقه مقارن و حقوق عمومي اسالمي 20 -  توضيحات در انتهاي دفترچه

 مجازي غيرانتفاعي 12578  قم - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  فقه و مباني حقوق اسالمي 30 - آموزش محور
آموزش  - در انتهاي دفترچه  توضيحات

 مجازي غيرانتفاعي 12579  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مذاهب فقهي 20 - محور

 ) 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ فلسفه و كالم (كد ضريب  - 1113

 روزانه 12580  دانشگاه اصفهان فلسفه و كالم اسالمي 15 -  
 روزانه 12581  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ميفلسفه و كالم اسال 9 - فقط زن

 روزانه 12582  دانشگاه ايالم فلسفه و كالم اسالمي 10 - 
 روزانه 12583  دانشگاه بيرجند فلسفه و كالم اسالمي 15 -

 روزانه 12584  دانشگاه تبريز فلسفه و كالم اسالمي 6 - 
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گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 56 
 

 ) 1اسالمي ـ فلسفه و كالم (كد ضريب مجموعه الهيات و معارف  - 1113  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 12585  دانشگاه تربيت مدرس فلسفه و كالم اسالمي 6 -

 محل تحصيل - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 دانشكده الهيات و معارف اسالمي

 روزانه 12587  دانشگاه تهران فلسفه و كالم اسالمي 7 -
 روزانه 12586  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فلسفه و كالم اسالمي 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 12588  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فلسفه و كالم اسالمي 10 - 
 روزانه 12589  دانشگاه زنجان فلسفه و كالم اسالمي 10 - 

 روزانه 12590  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  فلسفه و كالم اسالمي 4 -
 روزانه 12591  تهران - دانشگاه شاهد  فلسفه و كالم اسالمي 18 - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 12592  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 6 - 
 روزانه 12593  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  فلسفه و كالم اسالمي 10 - 

 روزانه 12594  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فلسفه و كالم اسالمي 12 -
 روزانه 12595  دانشگاه شيراز فلسفه و كالم اسالمي 10 -

 روزانه 12596  تهران -انشگاه عالمه طباطبايي د فلسفه و كالم اسالمي 7 - 
 روزانه 12597  دانشگاه فردوسي مشهد فلسفه و كالم اسالمي 10 - 

 روزانه 12598  دانشگاه قم فلسفه و كالم اسالمي 10 - فقط مرد
 روزانه 12599  دانشگاه قم فلسفه و كالم اسالمي 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 روزانه 12600  دانشگاه كاشان و كالم اسالمي فلسفه 6 - 
 روزانه 12601  بابلسر -دانشگاه مازندران  فلسفه و كالم اسالمي 8 - 

 روزانه 12602  دانشگاه مالير فلسفه و كالم اسالمي 20 -
 روزانه 12603  دانشگاه ياسوج فلسفه و كالم اسالمي 13 -

 روزانه 12604  قم -مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه  سفه و كالم اسالميفل 20 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 12605  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كالم تطبيقي 6 - 

 روزانه 12606  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  عرفان اسالمي 2 -
 روزانه 12607  دانشگاه سمنان عرفان اسالمي 20 -

 روزانه 12608  پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي عرفان اسالمي 3 - نتهاي دفترچهشرايط در ا
 روزانه 12609  دانشگاه سمنان شناسيدين 20 - 

 روزانه 12610  دانشگاه اصفهان شناسي گرايش كالمشيعه 12 -
 روزانه 12611  صيل پرديس فارابي قم)دانشگاه تهران (محل تح شناسي گرايش كالمشيعه 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 12612  تهران –دانشگاه شهيد مطهري  شناسي گرايش كالمشيعه 20 - شرايط در انتهاي دفترچه
پذيرش دانشجو منحصرا از بين دارندگان
مدارك سطح دو حوزه علميه و يا طالب 

 هاياز رشته يداراي مدرك كارشناسي در يك
 فقط مرد -مرتبط 

 روزانه 12613  دانشگاه قم شناسي گرايش كالمشيعه 10 -

پذيرش دانشجو منحصـرا از بـين دارنـدگان    
مدارك سطح دو حـوزه علميـه و يـا طـالب     

 هايداراي مدرك كارشناسي در يكي از رشته
 فقط مرد -مرتبط 

 روزانه 12614  دانشگاه قم شناسي گرايش كالمشيعه 10 -

 روزانه 12615  گرگان - اه گلستان دانشگ شناسي گرايش كالمشيعه 6 -
 روزانه 12616  دانشگاه ميبد شناسي گرايش كالمشيعه 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 12617  دانشگاه يزد شناسي گرايش كالمشيعه 7 -
 روزانه 12618  )دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم شناسي گرايش تاريخشيعه 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 12619  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي گرايش تاريخشيعه 6 -
پذيرش دانشجو منحصرا از بين دارندگان
مدارك سطح دو حوزه علميه و يا طالب 

 هايداراي مدرك كارشناسي در يكي از رشته
 فقط مرد -مرتبط 

 روزانه 12620  دانشگاه قم شناسي گرايش تاريخشيعه 10 -

 روزانه 12621  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيشناسي گرايش جامعهشيعه 6 -
 روزانه 12622  گرگان - دانشگاه گلستان  شناسيشناسي گرايش جامعهشيعه 9 -
 روزانه 12623  دانشگاه يزد شناسيشناسي گرايش جامعهشيعه 6 -
 روزانه 12624  قزوين - ين المللي امام خميني (ره ) دانشگاه ب فلسفه و حكمت اسالمي 10 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 12625  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فلسفه و حكمت اسالمي 4 -

 روزانه 12626  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  فلسفه و حكمت اسالمي 12 -
 روزانه 12627  كرمانشاه - دانشگاه رازي  فلسفه و حكمت اسالمي 7 - 

 روزانه 12628  تهران -دانشگاه شهيد مطهري  فلسفه و حكمت اسالمي 20 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 12629  دانشگاه ميبد فلسفه و حكمت اسالمي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 12630  دانشگاه تبريز كالم اسالمي 6 - 
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 وزارت آموزش و پرورش
 روزانه 12631  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  كالم اسالمي 4 -

 روزانه 12632  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  كالم اسالمي 12 - 
 روزانه 12633  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  كالم اسالمي 6 -

 روزانه 12634  دانشگاه اصفهان منطق فهم دين 7 - 
 روزانه 12635  دانشگاه اصفهان امام شناسي و معارف ائمه 7 - فقط مرد

 روزانه 12636  دانشگاه تبريز فلسفه دين 6 - 
محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 دانشكده الهيات و معارف اسالمي
 روزانه 12637  تهران دانشگاه فلسفه دين 5 -

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 57 
 

 ) 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ فلسفه و كالم (كد ضريب  - 1113  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 12638  تهران –ه خوارزمي دانشگا فلسفه دين 10 - محل تحصيل تهران

 روزانه 12639  دانشگاه زنجان فلسفه دين 9 -
 روزانه 12640  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فلسفه دين 12 -
 نوبت دوم 12641  دانشگاه اصفهان فلسفه و كالم اسالمي 9 -

 نوبت دوم 12642  تهران - ران) دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواه فلسفه و كالم اسالمي 6 - فقط زن
 نوبت دوم 12643  دانشگاه ايالم فلسفه و كالم اسالمي 5 -
 نوبت دوم 12644  دانشگاه تبريز فلسفه و كالم اسالمي 4 -

محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 
ومنوبت د 12645  دانشگاه تهران فلسفه و كالم اسالمي 4 - دانشكده الهيات و معارف اسالمي  

 نوبت دوم 12646  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فلسفه و كالم اسالمي 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 12647  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فلسفه و كالم اسالمي 5 -
 نوبت دوم 12648  دانشگاه زنجان فلسفه و كالم اسالمي 2 -
 نوبت دوم 12649  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  ه و كالم اسالميفلسف 1 -

 نوبت دوم 12650  تهران - دانشگاه شاهد  فلسفه و كالم اسالمي 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 12651  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فلسفه و كالم اسالمي 1 - 

 نوبت دوم 12652  تبريز - مدني آذربايجان  دانشگاه شهيد فلسفه و كالم اسالمي 4 -
 نوبت دوم 12653  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه و كالم اسالمي 6 -
 نوبت دوم 12654  دانشگاه فردوسي مشهد فلسفه و كالم اسالمي 4 -

 نوبت دوم 12655  دانشگاه كاشان فلسفه و كالم اسالمي 4 - 
 نوبت دوم 12656  بابلسر -شگاه مازندران دان فلسفه و كالم اسالمي 3 -
 نوبت دوم 12657  دانشگاه مالير فلسفه و كالم اسالمي 5 -
 نوبت دوم 12658  دانشگاه ياسوج فلسفه و كالم اسالمي 3 -
 نوبت دوم 12659  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كالم تطبيقي 1 -
 نوبت دوم 12660  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  عرفان اسالمي 1 -
 نوبت دوم 12661  دانشگاه سمنان عرفان اسالمي 10 -
 نوبت دوم 12662  دانشگاه سمنان شناسيدين 10 -
 نوبت دوم 12663  دانشگاه اصفهان شناسي گرايش كالمشيعه 5 -

 نوبت دوم 12664  قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي  شناسي گرايش كالمشيعه 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
پذيرش دانشجو منحصرا از بين دارندگان
مدارك سطح دو حوزه علميه و يا طالب 

 هايداراي مدرك كارشناسي در يكي از رشته
 فقط مرد -مرتبط 

 نوبت دوم 12666  دانشگاه قم شناسي گرايش كالمشيعه 5 -

پذيرش دانشجو منحصرا از بين دارندگان
ه و يا طالب مدارك سطح دو حوزه علمي

 هايداراي مدرك كارشناسي در يكي از رشته
 فقط مرد -مرتبط 

 نوبت دوم 12665  دانشگاه قم شناسي گرايش كالمشيعه 5 -

 نوبت دوم 12667  گرگان - دانشگاه گلستان  شناسي گرايش كالمشيعه 4 -
 نوبت دوم 12668  دانشگاه ميبد شناسي گرايش كالمشيعه 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 12669  دانشگاه يزد شناسي گرايش كالمشيعه 2 - 
 نوبت دوم 12670  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) شناسي گرايش تاريخشيعه 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 12671  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي گرايش تاريخشيعه 6 -
 نوبت دوم 12672  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيشناسي گرايش جامعهشيعه 6 - 
 نوبت دوم 12673  گرگان - دانشگاه گلستان  شناسيشناسي گرايش جامعهشيعه 3 - 
 نوبت دوم 12674  دانشگاه يزد شناسيشناسي گرايش جامعهشيعه 2 - 

 نوبت دوم 12675  قزوين - مام خميني (ره ) دانشگاه بين المللي ا فلسفه و حكمت اسالمي 5 -
 نوبت دوم 12676  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فلسفه و حكمت اسالمي 4 - 
 نوبت دوم 12677  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  فلسفه و حكمت اسالمي 2 - 

 نوبت دوم 12678  دانشگاه ميبد فلسفه و حكمت اسالمي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 12679  دانشگاه تبريز كالم اسالمي 4 -

 نوبت دوم 12680  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  كالم اسالمي 4 - 
 نوبت دوم 12681  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  كالم اسالمي 4 - 
بت دومنو 12682  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  كالم اسالمي 6 -   

 نوبت دوم 12683  دانشگاه اصفهان منطق فهم دين 2 -
 نوبت دوم 12684  دانشگاه اصفهان امام شناسي و معارف ائمه 2 - 
 نوبت دوم 12685  دانشگاه تبريز فلسفه دين 4 - 

محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 دانشكده الهيات و معارف اسالمي

 نوبت دوم 12686  دانشگاه تهران فلسفه دين 3 -
 نوبت دوم 12687  تهران -دانشگاه خوارزمي  فلسفه دين 5 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 12688  دانشگاه زنجان فلسفه دين 1 -
 نوبت دوم 12689  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فلسفه دين 4 - 

 مجازي 12690  قم -ه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) موسس شناسيدين 40 - آموزش محور -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 مجازي 12691  قم -موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)  فلسفه دين 40 - آموزش محور -توضيحات در انتهاي دفترچه 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 12692  دانشگاه تبريز فلسفه و كالم اسالمي 6 -
 پرديس خودگردان 12693  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فلسفه و كالم اسالمي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 12694  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كالم تطبيقي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 12695  دانشگاه سمنان عرفان اسالمي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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  صفحه 58 
 

 ) 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ فلسفه و كالم (كد ضريب  - 1113  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
ان دانشگاه تبريزمحل تحصيل پرديس خودگرد  پرديس خودگردان 12696  دانشگاه تبريز كالم اسالمي 6 -

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 12697  دانشگاه تبريز فلسفه دين 6 -
 پيام نور 12698  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 پيام نور 12699  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 

 پيام نور 12700  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  فلسفه و كالم اسالمي 20 -
 پيام نور 12701  واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران  فلسفه و كالم اسالمي 20 -

 پيام نور 12702  مركز نيشابور - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 پيام نور 12703  واحد انديمشك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 

ورپيام ن 12704  مركز قزوين - دانشگاه پيام نور استان قزوين  فلسفه و كالم اسالمي 20 -  

 پيام نور 12705  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  فلسفه و كالم اسالمي 20 -
 پيام نور 12706  مركز گرگان - دانشگاه پيام نور استان گلستان  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 پيام نور 12707  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 

 پيام نور 12708  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  فلسفه و كالم اسالمي 20 -
 پيام نور 12709  مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد  فلسفه و كالم اسالمي 20 -

 پيام نور 12710  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  فلسفه و حكمت اسالمي 20 - 
 پيام نور 12711  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  نفلسفه دي 20 - 

 پيام نور 12712  مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد  فلسفه دين 20 -
 مجازي پيام نور 12713  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  فلسفه و كالم اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12714  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  كالم اسالميفلسفه و  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12715  واحد انديمشك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  فلسفه و كالم اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12716  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  فلسفه و كالم اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12717  مركز گرگان - دانشگاه پيام نور استان گلستان  فلسفه و كالم اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12718  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  فلسفه و كالم اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12719  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  فلسفه و كالم اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12720  مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد  فلسفه و كالم اسالمي 40 - آموزش محور

يرانتفاعيغ 12721  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  فلسفه و كالم اسالمي 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه  
حوزه هاي  2ويژه طالب داراي مدرك سطح 

 - علميه و يا طالب داراي مدرك كارشناسي 
 شرايط در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 12722  قم –دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  فلسفه و كالم اسالمي 7 -

 غيرانتفاعي 12723  ي مذاهب اسالميدانشگاه غيرانتفاع فلسفه و كالم اسالمي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12724  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  فلسفه و كالم اسالمي 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 فلسفه و كالم اسالمي 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي وابسته به 

 غيرانتفاعي 12725  قم -) (ويژه خواهران) جامعه الزهرا(س
 غيرانتفاعي 12726  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  فلسفه و كالم اسالمي 20 - فقط زن

 غيرانتفاعي 12727  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي عرفان اسالمي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12728  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مذاهب اسالمي 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 12729  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان مذاهب اسالمي 15 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12730  معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 12731  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  شناسيدين 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12732  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  شناسي گرايش كالمشيعه 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 12734 قم (محل تحصيل واحد شهر ري) -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  شناسي گرايش كالمشيعه 20 - 
 غيرانتفاعي 12733  قم - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  شناسي گرايش كالمشيعه 20 - محل تحصيل واحد قم

 غيرانتفاعي 12735  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان مشناسي گرايش كالشيعه 15 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12736  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان شناسي گرايش كالمشيعه 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12737  كده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد تهران)دانش شناسي گرايش كالمشيعه 15 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12738  دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد تهران) شناسي گرايش كالمشيعه 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 شناسي گرايش كالمشيعه 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي وابسته به 
 غيرانتفاعي 12739  قم -جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 غيرانتفاعي 12740  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  فرق تشيع 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12741  قم - عي قرآن و حديث دانشگاه غيرانتفا كالم اماميه 10 - محل تحصيل واحد قم

 غيرانتفاعي 12742  اهواز -دانشگاه غيرانتفاعي امير المومنين(ع)  كالم شيعه 15 - شرايط در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12743  قم -موسسه غير انتفاعي رهپويان سيدالشهداء (ويژه خواهران)  امام شناسي و معارف ائمه 20 - فقط زن

 غيرانتفاعي 12744  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  فلسفه دين 15 - در انتهاي دفترچه توضيحات
حوزه هاي  2ويژه طالب داراي مدرك سطح 

 - علميه و يا طالب داراي مدرك كارشناسي 
 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 12745  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  فلسفه دين 10 -

 غيرانتفاعي 12746  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  فلسفه دين 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 مجازي غيرانتفاعي 12747  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  فلسفه و كالم اسالمي 20 - آموزش محور -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 مجازي غيرانتفاعي 12748  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مذاهب اسالمي 20 - محور آموزش -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 مجازي غيرانتفاعي 12749  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  فرق تشيع 20 - آموزش محور -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 مجازي غيرانتفاعي 12750  قم -شگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب دان كالم شيعه 20 - آموزش محور -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 ) 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ اديان (كد ضريب  -  1114
 روزانه 12751  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اديان و عرفان 9 -  فقط زن

محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 اسالميدانشكده الهيات و معارف 

 روزانه 12752  دانشگاه تهران اديان و عرفان 6 -
 روزانه 12753  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) اديان و عرفان 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
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  صفحه 59 
 

 ) 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ اديان (كد ضريب  - 1114  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 12754  دانشگاه سمنان اديان و عرفان 20 -
 روزانه 12755  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  اديان و عرفان 15 -

 روزانه 12756  دانشگاه شهركرد اديان و عرفان 12 - 
 روزانه 12757  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  اديان و عرفان 9 - 

 روزانه 12758  دانشگاه فردوسي مشهد اديان و عرفان 8 -
 روزانه 12759  دانشگاه كاشان اديان و عرفان 7 -

 روزانه 12760  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عرفان اسالمي 6 - 
 روزانه 12761  اردبيل - اردبيلي  دانشگاه محقق عرفان اسالمي 15 - 

 روزانه 12762  پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي عرفان اسالمي 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 12763  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عرفان تطبيقي 6 -

 نوبت دوم 12764  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اديان و عرفان 6 - فقط زن
 نوبت دوم 12765  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) اديان و عرفان 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 دانشكده الهيات و معارف اسالمي

 نوبت دوم 12766  دانشگاه تهران اديان و عرفان 6 -
 نوبت دوم 12767  ناندانشگاه سم اديان و عرفان 10 -
 نوبت دوم 12768  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  اديان و عرفان 3 -

 نوبت دوم 12769  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  اديان و عرفان 3 - 
 نوبت دوم 12770  دانشگاه فردوسي مشهد اديان و عرفان 2 - 

وبت دومن 12771  دانشگاه كاشان اديان و عرفان 5 -  

 نوبت دوم 12772  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عرفان اسالمي 1 -
 نوبت دوم 12773  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  عرفان اسالمي 5 - 
 نوبت دوم 12774  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عرفان تطبيقي 1 - 

 پرديس خودگردان 12775  ناندانشگاه سم اديان و عرفان 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 12776  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عرفان اسالمي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 12777  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عرفان تطبيقي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 12778  مركز اصفهان - نور استان اصفهان  دانشگاه پيام اديان و عرفان 20 - 
 غيرانتفاعي 12779  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  اديان و عرفان 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12780  قم –دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  اديان ابراهيمي 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 12781  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي اديان ابراهيمي 20 - در انتهاي دفترچه توضيحات
 غيرانتفاعي 12782  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  اديان غيرابراهيمي 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12783  قم -فاعي اديان و مذاهب دانشگاه غيرانت تصوف و عرفان اسالمي 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

آموزش  - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 محور

 مجازي غيرانتفاعي 12784  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  تصوف و عرفان اسالمي 20 -

 ) 2مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ اديان (كد ضريب  -  1114
 روزانه 12785  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ميتاريخ و تمدن ملل اسال 10 -  فقط زن

 روزانه 12786  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  تاريخ و تمدن ملل اسالمي 8 - 
محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 دانشكده الهيات و معارف اسالمي
 روزانه 12787  دانشگاه تهران تاريخ و تمدن ملل اسالمي 6 -
 روزانه 12788  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ و تمدن ملل اسالمي 6 -

 روزانه 12789  دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ و تمدن ملل اسالمي 9 - 
 روزانه 12790  دانشگاه قم تاريخ و تمدن ملل اسالمي 10 - فقط مرد

 روزانه 12791  دانشگاه قم مدن ملل اسالميتاريخ و ت 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 12792  دانشگاه اصفهان تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي 5 -

 روزانه 12793  دانشگاه زنجان تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي 18 - 
 نوبت دوم 12794  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  تاريخ و تمدن ملل اسالمي 4 - فقط زن

 نوبت دوم 12795  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  تاريخ و تمدن ملل اسالمي 2 - 
محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 دانشكده الهيات و معارف اسالمي
 نوبت دوم 12796  دانشگاه تهران تاريخ و تمدن ملل اسالمي 4 -

 نوبت دوم 12797  تهران -ي دانشگاه شهيد بهشت تاريخ و تمدن ملل اسالمي 1 - 
 نوبت دوم 12798  دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ و تمدن ملل اسالمي 3 -

 نوبت دوم 12799  دانشگاه قم تاريخ و تمدن ملل اسالمي 3 - فقط مرد
 نوبت دوم 12800  دانشگاه قم تاريخ و تمدن ملل اسالمي 3 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 12801  دانشگاه اصفهان هنگ و تمدن اسالميتاريخ فر 2 - 
 نوبت دوم 12802  دانشگاه زنجان تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي 2 -

 پرديس خودگردان 12803  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ و تمدن ملل اسالمي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 12804  مركز مشهد - ه پيام نور استان خراسان رضوي دانشگا تاريخ و تمدن ملل اسالمي 20 - 

 ) 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي (مخصوص اهل تسنن) (كد ضريب  - 1115
محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 روزانه 12805  دانشگاه تهران فقه شافعي 5 -  دانشكده الهيات و معارف اسالمي

 روزانه 12806  سنندج - كردستان دانشگاه  فقه شافعي 19 - 
محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 دانشكده الهيات و معارف اسالمي
 نوبت دوم 12807  دانشگاه تهران فقه شافعي 4 -

 نوبت دوم 12808  سنندج - دانشگاه كردستان  فقه شافعي 12 - 
 غيرانتفاعي 12809  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي فقه مقارن و حقوق خصوصي اسالمي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12810  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي فقه مقارن و حقوق عمومي اسالمي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12811  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي فقه مقارن و حقوق جزاي اسالمي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
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  صفحه 60 
 

 ) 1مجموعه فلسفه (كد ضريب  - 1116

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 12812  دانشگاه اصفهان فلسفه 11 -  
 روزانه 12813  قزوين - (ره )  دانشگاه بين المللي امام خميني فلسفه 12 -

 روزانه 12814  دانشگاه تبريز فلسفه 3 - 
 روزانه 12815  دانشگاه تهران فلسفه 7 - 

 روزانه 12816  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فلسفه 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 12817  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فلسفه 15 -

 روزانه 12818  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه 7 - 
 روزانه 12819  دانشگاه فردوسي مشهد فلسفه 5 - 

 روزانه 12820  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  فلسفه هنر 5 -
 روزانه 12821  دانشگاه تبريز فلسفه هنر 3 -

 روزانه 12822  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه هنر 7 - 
 روزانه 12823  دانشگاه هنر فلسفه هنر 8 - 

 روزانه 12824  تهران -دانشگاه شهيد مطهري  فلسفه و حكمت اسالمي 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 12825  دانشگاه اصفهان فلسفه 5 -

 نوبت دوم 12826  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فلسفه 3 - 
 نوبت دوم 12827  شگاه تبريزدان فلسفه 2 - 

 نوبت دوم 12828  دانشگاه تهران فلسفه 3 -
 نوبت دوم 12829  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فلسفه 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 12830  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فلسفه 2 - 
 نوبت دوم 12831  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه 6 - 

 نوبت دوم 12832  دانشگاه فردوسي مشهد فلسفه 2 -
 نوبت دوم 12833  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  فلسفه هنر 2 -

 نوبت دوم 12834  دانشگاه تبريز فلسفه هنر 2 - 
 نوبت دوم 12835  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه هنر 6 - 

نشگاه تبريزمحل تحصيل پرديس خودگردان دا  پرديس خودگردان 12836  دانشگاه تبريز فلسفه 3 -
 پرديس خودگردان 12837  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فلسفه 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12838  دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در كرج) فلسفه هنر 8 -
 غيرانتفاعي 12839  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  فلسفه 15 - هاي دفترچهتوضيحات در انت

 غيرانتفاعي 12840  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  فلسفه هنر 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12841  شيراز - موسسه غيرانتفاعي هنر  فلسفه هنر 20 -

 ) 2 مجموعه فلسفه (كد ضريب - 1116

 روزانه 12842  دانشگاه تبريز فلسفه گرايش تطبيقي 3 -  
 نوبت دوم 12843  دانشگاه تبريز فلسفه گرايش تطبيقي 2 - 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 تبريز

 پرديس خودگردان 12844  دانشگاه تبريز فلسفه گرايش تطبيقي 3 -

 ) 3مجموعه فلسفه (كد ضريب  - 1116

 روزانه 12845  گاه اصفهاندانش منطق 5 -  
 روزانه 12846  دانشگاه تربيت مدرس منطق 6 - 
 روزانه 12847  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  منطق 7 - 
 نوبت دوم 12848  دانشگاه اصفهان منطق 2 - 

 نوبت دوم 12849  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  منطق 6 -
 ) 4مجموعه فلسفه (كد ضريب  - 1116

 روزانه 12850  دانشگاه زنجان اخالق گرايش فلسفه اخالق 7 -  
 روزانه 12851  دانشگاه قم اخالق گرايش فلسفه اخالق 10 - فقط مرد

 روزانه 12852  دانشگاه قم اخالق گرايش فلسفه اخالق 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 12853  دانشگاه قم اخالق گرايش اخالق اسالمي 10 - فقط مرد

 روزانه 12854  دانشگاه قم اخالق گرايش اخالق اسالمي 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 12855  دانشگاه زنجان اخالق گرايش فلسفه اخالق 2 -

 نوبت دوم 12856  دانشگاه قم اخالق گرايش فلسفه اخالق 5 - فقط مرد
 نوبت دوم 12857  دانشگاه قم اخالق گرايش فلسفه اخالق 5 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 12858  دانشگاه قم اخالق گرايش اخالق اسالمي 5 - فقط مرد
 نوبت دوم 12859  دانشگاه قم اخالق گرايش اخالق اسالمي 5 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پيام نور 12860  مركز اصفهان - استان اصفهان  دانشگاه پيام نور اخالق گرايش فلسفه اخالق 20 - 
 پيام نور 12861  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  اخالق گرايش فلسفه اخالق 20 - 
 پيام نور 12862  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  اخالق گرايش فلسفه اخالق 20 - 

 پيام نور 12863  مركز بافق - نور استان يزد  دانشگاه پيام اخالق گرايش فلسفه اخالق 20 -
 پيام نور 12864  واحد پيرانشهر - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  اخالق گرايش اخالق كاربردي 20 - 
 پيام نور 12865  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اخالق گرايش اخالق كاربردي 20 - 
 پيام نور 12866  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  خالق كاربردياخالق گرايش ا 20 - 

 پيام نور 12867  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  اخالق گرايش اخالق كاربردي 20 -
 پيام نور 12868  مركز بافق - دانشگاه پيام نور استان يزد  اخالق گرايش اخالق كاربردي 20 - 
 پيام نور 12869  مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد  ايش اخالق كاربردياخالق گر 20 - 
 پيام نور 12870  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  اخالق گرايش اخالق اسالمي 20 - 

 پيام نور 12871  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  اخالق گرايش اخالق اسالمي 20 -
 مجازي پيام نور 12872  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اخالق گرايش فلسفه اخالق 40 - آموزش محور
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  صفحه 61 
 

 ) 4مجموعه فلسفه (كد ضريب  - 1116  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 مجازي پيام نور 12873  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  اخالق گرايش فلسفه اخالق 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12874  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  اخالق گرايش فلسفه اخالق 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12875  مركز بافق - يام نور استان يزد دانشگاه پ اخالق گرايش فلسفه اخالق 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12876  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  اخالق گرايش اخالق اسالمي 40 - آموزش محور

اعيغيرانتف 12877  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  اخالق گرايش فلسفه اخالق 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه  
 غيرانتفاعي 12878  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  اخالق گرايش فلسفه اخالق 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 12879  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان اخالق گرايش اخالق كاربردي 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12880  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان اخالق گرايش اخالق كاربردي 15 - فقط زن -ه شرايط در انتهاي دفترچ

 ) 1مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117

 روزانه 12881  دانشگاه اراك ريزي درسيبرنامه 10 -  
 روزانه 12882  دانشگاه اصفهان ريزي درسيبرنامه 10 - 

 روزانه 12883  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ريزي درسيبرنامه 12 - فقط زن
 روزانه 12884  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  ريزي درسيبرنامه 8 - 
 روزانه 12885  دانشگاه بيرجند ريزي درسيبرنامه 20 - 
 روزانه 12886  دانشگاه تبريز ريزي درسيبرنامه 12 - 

رسمي يا پيماني شاغل در ويژه فرهنگيان 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 12887  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ريزي درسيبرنامه 6 -
 روزانه 12888  دانشگاه تهران ريزي درسيبرنامه 6 -

 روزانه 12889  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ريزي درسيبرنامه 8 - 
 روزانه 12890  تهران - دانشگاه شاهد  ريزي درسيبرنامه 15 - ي دفترچهشرايط در انتها

 روزانه 12891  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ريزي درسيبرنامه 12 - 
 روزانه 12892  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي درسيبرنامه 5 -

 روزانه 12893  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  ريزي درسيبرنامه 7 - 
 روزانه 12894  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  ريزي درسيبرنامه 12 - 
 روزانه 12895  دانشگاه شيراز ريزي درسيبرنامه 8 - 

 روزانه 12896  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ريزي درسيبرنامه 8 -
 روزانه 12897  دانشگاه فردوسي مشهد ريزي درسيبرنامه 6 -

 روزانه 12898  دانشگاه كاشان ريزي درسيهبرنام 6 - 
 روزانه 12899  سنندج - دانشگاه كردستان  ريزي درسيبرنامه 13 - 

 روزانه 12900  بابلسر -دانشگاه مازندران  ريزي درسيبرنامه 18 -
 روزانه 12901  دانشگاه يزد ريزي درسيبرنامه 6 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 موزش و پرورشوزارت آ

 روزانه 12902  پرديس شهيد باهنر شيراز - دانشگاه فرهنگيان  ريزي درسيبرنامه 15 -
 روزانه 12903  پرديس نسيبه تهران - دانشگاه فرهنگيان  ريزي درسيبرنامه 15 -
 نوبت دوم 12904  دانشگاه اراك ريزي درسيبرنامه 8 -

 نوبت دوم 12905  دانشگاه اصفهان ريزي درسيبرنامه 5 - 
 نوبت دوم 12906  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ريزي درسيبرنامه 4 - فقط زن

 نوبت دوم 12907  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  ريزي درسيبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 12908  دانشگاه بيرجند ريزي درسيبرنامه 2 -

 نوبت دوم 12909  دانشگاه تبريز ريزي درسيبرنامه 8 - 
 نوبت دوم 12910  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ريزي درسيبرنامه 6 - 
 نوبت دوم 12911  دانشگاه تهران ريزي درسيبرنامه 6 - 

 نوبت دوم 12912  تهران - دانشگاه شاهد  ريزي درسيبرنامه 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 12913  كرمان -باهنر دانشگاه شهيد  ريزي درسيبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 12914  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي درسيبرنامه 1 - 
 نوبت دوم 12915  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  ريزي درسيبرنامه 4 - 

 نوبت دوم 12916  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ريزي درسيبرنامه 4 -
 نوبت دوم 12917  دانشگاه كاشان رسيريزي دبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 12918  سنندج - دانشگاه كردستان  ريزي درسيبرنامه 12 - 
 نوبت دوم 12919  بابلسر -دانشگاه مازندران  ريزي درسيبرنامه 12 - 

 نوبت دوم 12920  دانشگاه يزد ريزي درسيبرنامه 2 -
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 12921  دانشگاه تبريز ريزي درسيبرنامه 12 -

 ريزي درسيبرنامه 8 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 12922  واقع در كرج)
گردانپرديس خود 12923  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي درسيبرنامه 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 12924  دانشگاه شيراز ريزي درسيبرنامه 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 12925  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ريزي درسيبرنامه 20 -
يام نورپ 12926  مركز زرين شهر - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ريزي درسيبرنامه 20 -   

 پيام نور 12927  مركز سميرم - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12928  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  ريزي درسيبرنامه 20 - 

 پيام نور 12929  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  ريزي درسيبرنامه 20 -
 پيام نور 12930  واحد شهر جديد پرديس -دانشگاه پيام نور استان تهران  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12931  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12932  مركز دامغان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  ريزي درسيبرنامه 20 - 

 پيام نور 12933  مركز خرامه -دانشگاه پيام نور استان فارس  ريزي درسيبرنامه 20 -
 پيام نور 12934  مركز رفسنجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12935  مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  ريزي درسيبرنامه 20 - 
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گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 62 
 

 ) 1مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  -  1117  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 پيام نور 12936  مركز خمين - دانشگاه پيام نور استان مركزي  ريزي درسيبرنامه 20 -
 پيام نور 12937  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد  ريزي درسيبرنامه 20 -

 غيرانتفاعي 12938  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صفاهان  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 12939  مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  ريزي درسيبرنامه 20 - 

 ) 2مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117

  - 4 
اريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و ت

 تربيت اسالمي
 روزانه 12940  دانشگاه اصفهان

 13 - فقط زن
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 روزانه 12941  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 7 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 ت اسالميتربي
 روزانه 12942  دانشگاه تهران

 - 12 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 روزانه 12943  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 5 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
انهروز 12944  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان   

 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 روزانه 12945  تهران - دانشگاه شاهد 

 - 12 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 روزانه 12946  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 6 
ش گرايش تعليم و تاريخ و فلسفه آموزش و پرور

 تربيت اسالمي
 روزانه 12947  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 7 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 روزانه 12948  اهواز - دانشگاه شهيد چمران 

 - 8 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
هروزان 12949  دانشگاه شيراز  

 
- 8 

تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 
 تربيت اسالمي

 روزانه 12950  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 10 - فقط مرد
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 روزانه 12951  دانشگاه قم

 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
وزش و پرورش گرايش تعليم و تاريخ و فلسفه آم

 تربيت اسالمي
 روزانه 12952  دانشگاه قم

 - 12 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 روزانه 12953  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 20 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 روزانه 12954  دانشگاه مالير

 - 6 
فلسفه تعليم و تربيت گرايش آموزش فلسفه به 

 كودكان و نوجوانان
 روزانه 12955  اهواز - دانشگاه شهيد چمران 

 - 2 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 نوبت دوم 12956  دانشگاه اصفهان

 3 - فقط زن
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 ميتربيت اسال
 نوبت دوم 12957  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 7 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 نوبت دوم 12958  دانشگاه تهران

 - 2 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
دوم نوبت 12959  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان   

 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 نوبت دوم 12960  تهران - دانشگاه شاهد 

 - 4 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 نوبت دوم 12961  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 3 
رورش گرايش تعليم و تاريخ و فلسفه آموزش و پ

 تربيت اسالمي
 نوبت دوم 12962  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 نوبت دوم 12963  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 6 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 نوبت دوم 12964  بابلسر -ان دانشگاه مازندر

 20 - آموزش محور
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 مجازي 12965  دانشگاه تهران

 - 12 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 12966  واقع در كرج)

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 پرديس خودگردان 12967  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 پرديس خودگردان 12968  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 پرديس خودگردان 12969  دانشگاه شيراز

 - 20 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 پيام نور 12970  مركز خوي - استان آذربايجان غربي دانشگاه پيام نور 
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گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 63 
 

 ) 2مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  -  1117  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 20 
رايش تعليم و تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گ

 تربيت اسالمي
 پيام نور 12971  مركز مياندواب - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

 - 20 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 پيام نور 12972  واحد پير بكران - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 20 
ايش تعليم و تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گر

 تربيت اسالمي
 پيام نور 12973  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 پيام نور 12974  مركز فسا -دانشگاه پيام نور استان فارس 

 - 20 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 ميتربيت اسال
 پيام نور 12975  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 

 - 20 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 پيام نور 12976  مركز اراك - دانشگاه پيام نور استان مركزي 

 - 20 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 پيام نور 12977  مركز همدان - ر استان همدان دانشگاه پيام نو

 40 - آموزش محور
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 مجازي پيام نور 12978  مركز خوي - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

 40 - آموزش محور
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 مجازي پيام نور 12979  مركز مياندواب - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

 40 - آموزش محور
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 مجازي پيام نور 12980  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 40 - آموزش محور
رايش تعليم و تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گ

 تربيت اسالمي
 مجازي پيام نور 12981  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 

 40 - آموزش محور
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 مجازي پيام نور 12982  مركز اراك - دانشگاه پيام نور استان مركزي 

 40 - آموزش محور
وزش و پرورش گرايش تعليم و تاريخ و فلسفه آم

 تربيت اسالمي
 مجازي پيام نور 12983  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان 

 ) 3مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117

 روزانه 12984  دانشگاه اروميه مديريت آموزشي 16 -  
 روزانه 12985  دانشگاه اصفهان مديريت آموزشي 4 -

 روزانه 12986  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ت آموزشيمديري 11 - فقط زن
 روزانه 12987  دانشگاه امام صادق (ع ) مديريت آموزشي 14 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 12988  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  مديريت آموزشي 8 -
انهروز 12989  دانشگاه بيرجند مديريت آموزشي 12 -  

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 12990  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مديريت آموزشي 6 -

 روزانه 12991  دانشگاه تهران مديريت آموزشي 4 -
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 

 قط مردف -شرايط در انتهاي دفترچه  -مي باشد 
 روزانه 12992  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مديريت آموزشي 15 -

 روزانه 12993  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت آموزشي 12 - محل تحصيل تهران
 روزانه 12994  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) مديريت آموزشي 12 -
 روزانه 12995  زاهدان - وچستان دانشگاه سيستان و بل مديريت آموزشي 7 -
 روزانه 12996  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت آموزشي 12 -
 روزانه 12997  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت آموزشي 6 -
 روزانه 12998  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  مديريت آموزشي 6 -

 روزانه 12999  تبريز - ان دانشگاه شهيد مدني آذربايج مديريت آموزشي 11 - 
 روزانه 13000  دانشگاه شيراز مديريت آموزشي 8 -
 روزانه 13001  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت آموزشي 8 -

برابر  -مختص كاركنان شاغل مرد ناجا 
شرايط و ضوابط اعالمي در دفترچه راهنماي 

آزموني صادره از دانشگاه علوم انتظامي 
فقط مرد -رايط در انتهاي دفترچه ش -امين. 

 مديريت آموزشي 20 -
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

 روزانه 13002  ايران

 روزانه 13003  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت آموزشي 4 -
 روزانه 13004  دانشگاه كاشان مديريت آموزشي 4 -
 روزانه 13005  سنندج - ردستان دانشگاه ك مديريت آموزشي 11 -

 روزانه 13006  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مديريت آموزشي 10 - 
 روزانه 13007  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت آموزشي 8 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 13008  د چمران تهرانپرديس شهي - دانشگاه فرهنگيان  مديريت آموزشي 15 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -مي باشد 

 روزانه 13009  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران مديريت آموزشي 30 -

 نوبت دوم 13010  دانشگاه اروميه مديريت آموزشي 5 -
 نوبت دوم 13011  دانشگاه اصفهان آموزشيمديريت  1 - 

 نوبت دوم 13012  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مديريت آموزشي 3 - فقط زن
 نوبت دوم 13013  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  مديريت آموزشي 4 -
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گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 64 
 

 ) 3مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  -  1117  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نوان رشته / گرايشع نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول

 نوبت دوم 13014  دانشگاه بيرجند مديريت آموزشي 2 - 
 نوبت دوم 13015  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مديريت آموزشي 6 -
 نوبت دوم 13016  دانشگاه تهران مديريت آموزشي 4 -
 نوبت دوم 13017  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) مديريت آموزشي 6 -

 نوبت دوم 13018  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت آموزشي 2 - 
 نوبت دوم 13019  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت آموزشي 4 - 

 نوبت دوم 13020  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت آموزشي 2 -
 نوبت دوم 13021  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مديريت آموزشي 4 -
 نوبت دوم 13022  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت آموزشي 4 -

 نوبت دوم 13023  دانشگاه كاشان مديريت آموزشي 3 - 
 نوبت دوم 13024  سنندج - دانشگاه كردستان  مديريت آموزشي 9 - 

 نوبت دوم 13025  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مديريت آموزشي 2 -
 نوبت دوم 13026  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت آموزشي 3 -

 مجازي 13027  دانشگاه تهران مديريت آموزشي 30 - آموزش محور
 مجازي 13028  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت آموزشي 40 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران  پرديس خودگردان 13029  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت آموزشي 12 -
 پرديس خودگردان 13030  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت آموزشي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13031  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت آموزشي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13032  دانشگاه شيراز مديريت آموزشي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13033  سنندج - دانشگاه كردستان  مديريت آموزشي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 13034  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  ديريت آموزشيم 20 - 
 پيام نور 13035  مركز اروميه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  مديريت آموزشي 20 -
 پيام نور 13036  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت آموزشي 20 -
 پيام نور 13037  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  يت آموزشيمدير 20 -

 پيام نور 13038  مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  مديريت آموزشي 20 - 
 مديريت آموزشي 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

سته به دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي واب
 غيرانتفاعي 13039  قم -جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 غيرانتفاعي 13040  موسسه غيرانتفاعي آمل مديريت آموزشي 20 - 
 غيرانتفاعي 13041  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي  مديريت آموزشي 20 - 

عيغيرانتفا 13042  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  مديريت آموزشي 20 -  

 غيرانتفاعي 13043  بهنمير بابلسر - موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  مديريت آموزشي 20 -
 غيرانتفاعي 13044  لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  مديريت آموزشي 20 -

 غيرانتفاعي 13045  سمنان -موسسه غيرانتفاعي كومش  مديريت آموزشي 20 - 
 غيرانتفاعي 13046  آبادان -فاعي مهر اروند موسسه غيرانت مديريت آموزشي 20 - 

 غيرانتفاعي 13047  مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  مديريت آموزشي 20 -
 ) 4مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117

 روزانه 13048  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  آموزش و بهسازي منابع انساني 4 -  
 روزانه 13049  دانشگاه تبريز نيآموزش و بهسازي منابع انسا 10 -
 روزانه 13050  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش و بهسازي منابع انساني 5 -
 روزانه 13051  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  آموزش و بهسازي منابع انساني 8 -

زانهرو 13052  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  آموزش و بهسازي منابع انساني 8 -   

 روزانه 13053  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آموزش و بهسازي منابع انساني 8 -
 روزانه 13054  دانشگاه فردوسي مشهد آموزش و بهسازي منابع انساني 4 -
 روزانه 13055  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  آموزش و بهسازي منابع انساني 8 -
 نوبت دوم 13056  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  سانيآموزش و بهسازي منابع ان 1 -

 نوبت دوم 13057  دانشگاه تبريز آموزش و بهسازي منابع انساني 6 - 
 نوبت دوم 13058  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش و بهسازي منابع انساني 1 -
 نوبت دوم 13059  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  آموزش و بهسازي منابع انساني 3 -
 نوبت دوم 13060  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آموزش و بهسازي منابع انساني 4 -
 نوبت دوم 13061  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  آموزش و بهسازي منابع انساني 3 -

يمجاز 13062  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش و بهسازي منابع انساني 40 - آموزش محور  
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 13063  دانشگاه تبريز آموزش و بهسازي منابع انساني 10 -

) آموزش و بهسازي منابع انساني 10 -  پرديس خودگردان 13064 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
 پرديس خودگردان 13065  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش و بهسازي منابع انساني 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 13066  مركز بوكان - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 -
 پيام نور 13067  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 پيام نور 13068  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 

 پيام نور 13069  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 -
 پيام نور 13070  مركز همدان - ان دانشگاه پيام نور استان همد آموزش و بهسازي منابع انساني 20 -
 پيام نور 13071  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 -

 غيرانتفاعي 13072  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 13073  انتفاعي آملموسسه غير آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 

 غيرانتفاعي 13074  يزد - موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 -
 غيرانتفاعي 13075  المرد - موسسه غيرانتفاعي تابناك  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 -
 غيرانتفاعي 13076  آمل -  موسسه غيرانتفاعي سبز آموزش و بهسازي منابع انساني 20 -

 غيرانتفاعي 13077  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 13078  گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
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  صفحه 65 
 

 ) 5مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 13079  دانشگاه تهران آموزش بزرگساالن 6 -  
 نوبت دوم 13080  دانشگاه تهران آموزش بزرگساالن 6 -

 ) 6مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117

 روزانه 13081  دانشگاه تهران وزشيتحقيقات آم 6 -  
 روزانه 13082  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تحقيقات آموزشي 8 - 
 روزانه 13083  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  تحقيقات آموزشي 5 - 
 روزانه 13085  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  تحقيقات آموزشي 9 - 

 روزانه 13086  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ات آموزشيتحقيق 8 -
 روزانه 13087  دانشگاه فردوسي مشهد تحقيقات آموزشي 5 - 
 روزانه 13088  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  تحقيقات آموزشي 8 - 
 روزانه 13089  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  تحقيقات آموزشي 7 - 

 روزانه 13090  دانشگاه ياسوج تحقيقات آموزشي 17 -
 روزانه 13091  دانشگاه يزد تحقيقات آموزشي 6 - 
 نوبت دوم 13092  دانشگاه تهران تحقيقات آموزشي 6 - 
 نوبت دوم 13093  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  تحقيقات آموزشي 1 - 

 نوبت دوم 13094  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  تحقيقات آموزشي 7 -
 نوبت دوم 13095  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  تحقيقات آموزشي 3 - 
 نوبت دوم 13096  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  تحقيقات آموزشي 4 - 
 نوبت دوم 13097  دانشگاه فردوسي مشهد تحقيقات آموزشي 1 - 

ت دومنوب 13098  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  تحقيقات آموزشي 3 -  

 نوبت دوم 13099  دانشگاه ياسوج تحقيقات آموزشي 4 - 
 نوبت دوم 13100  دانشگاه يزد تحقيقات آموزشي 2 - 

 تحقيقات آموزشي 8 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 13101  واقع در كرج)
 پرديس خودگردان 13102  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  موزشيتحقيقات آ 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 13103  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  تحقيقات آموزشي 20 -
 پيام نور 13104  مركز گناباد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  تحقيقات آموزشي 20 - 
 پيام نور 13105  مركز گرمسار - يام نور استان سمنان دانشگاه پ تحقيقات آموزشي 10 - 
 پيام نور 13106  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  تحقيقات آموزشي 20 - 

 ) 7مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117

 روزانه 13107  دانشگاه اراك تكنولوژي آموزشي 15 -  
 روزانه 13108  دانشگاه اصفهان تكنولوژي آموزشي 4 -
 روزانه 13109  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  تكنولوژي آموزشي 8 -
 روزانه 13110  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تكنولوژي آموزشي 10 -
 روزانه 13111  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  تكنولوژي آموزشي 8 -
بت دومنو 13112  دانشگاه اراك تكنولوژي آموزشي 8 -  

 نوبت دوم 13113  دانشگاه اصفهان تكنولوژي آموزشي 2 -
 نوبت دوم 13114  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  تكنولوژي آموزشي 4 -
 نوبت دوم 13115  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  تكنولوژي آموزشي 4 -

 تكنولوژي آموزشي 10 - 
ودگردان تهران (محل تحصيل پرديس خ -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 13116  واقع در كرج)

 پيام نور 13117  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  تكنولوژي آموزشي 20 -
 پيام نور 13118  واحد روانسر - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  تكنولوژي آموزشي 20 -
 غيرانتفاعي 13119  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار تكنولوژي آموزشي 20 -

 ) 8مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117

 روزانه 13120  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  5 -  
 روزانه 13121  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  8 -
 نوبت دوم 13122  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  يريزي آموزش عالو برنامهمديريت  1 -
 نوبت دوم 13123  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  3 -

 پرديس خودگردان 13124  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 13125  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  20 -
 غيرانتفاعي 13126  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  20 -

 ) 9مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117

 روزانه 13127  دانشگاه شيراز رش ابتداييعلوم تربيتي گرايش آموزش و پرو 6 -  
 روزانه 13128  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 8 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 روزانه 13129  پرديس شهيد باهنر شيراز -  دانشگاه فرهنگيان علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 15 - فقط زن -وزارت آموزش و پرورش 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 فقط مرد -وزارت آموزش و پرورش 

 روزانه 13130  پرديس شهيد چمران تهران - دانشگاه فرهنگيان  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 15 -
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 فقط مرد -و پرورش  وزارت آموزش
 روزانه 13131  پرديس شهيد رجايي شيراز - دانشگاه فرهنگيان  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 15 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 13132  هراء(س) اصفهانپرديس فاطمة الز - دانشگاه فرهنگيان  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 15 -
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  صفحه 66 
 

 ) 9مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  -  1117  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 فقط زن -رش وزارت آموزش و پرو
 روزانه 13133  پرديس نسيبه تهران - دانشگاه فرهنگيان  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 15 -
 روزانه 13134  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  دبستانيعلوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش 8 -
 روزانه 13135  تهران -اه علوم بهزيستي و توانبخشي دانشگ دبستانيعلوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش 8 -

 نوبت دوم 13136  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 4 - 
 نوبت دوم 13137  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  دبستانيعلوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش 4 - 
 غيرانتفاعي 13138  تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 20 - فقط زن -رچه شرايط در انتهاي دفت

 غيرانتفاعي 13139  يزد - موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 20 -
 غيرانتفاعي 13140  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  ورش ابتداييعلوم تربيتي گرايش آموزش و پر 20 - 

 ) 1شناسي (كد ضريب مجموعه علم اطالعات و دانش - 1119

شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 4 -    روزانه 13141  دانشگاه اصفهان
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 8 - فقط زن  روزانه 13142  تهران - ه الزهرا(س) (ويژه خواهران) دانشگا

شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 12 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه  تهران (محل تحصيل  - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 روزانه 13143  شعبه اروميه)

اطالعات شناسي گرايش مديريتعلم اطالعات و دانش 14 -   روزانه 13144  دانشگاه بيرجند
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 8 -  روزانه 13145  دانشگاه تبريز

شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 5 -   روزانه 13146  دانشگاه تربيت مدرس
اطالعاتشناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش 1 - فاقد خوابگاه  روزانه 13147  دانشگاه تربيت مدرس

شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 7 -   روزانه 13148  دانشگاه تهران
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 6 -  روزانه 13149  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

رايش مديريت اطالعاتشناسي گعلم اطالعات و دانش 5 -   روزانه 13150  كرمانشاه - دانشگاه رازي 
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 7 - شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 13151  تهران - دانشگاه شاهد 

شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 5 -   روزانه 13152  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 6 -  روزانه 13153  اهواز - دانشگاه شهيد چمران 

شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 12 -   روزانه 13154  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 8 -   روزانه 13155  يرازدانشگاه ش
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 8 -   روزانه 13156  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 10 -  روزانه 13157  دانشگاه فردوسي مشهد
عاتشناسي گرايش مديريت اطالعلم اطالعات و دانش 10 - فقط مرد  روزانه 13158  دانشگاه قم

شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه   روزانه 13159  دانشگاه قم

 - 4 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 هاي دانشگاهيكتابخانه
 روزانه 13160  دانشگاه اصفهان

 - 6 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 هاي دانشگاهيكتابخانه
 روزانه 13161  اهواز - دانشگاه شهيد چمران 

 - 9 
شناسي گرايش مطالعات علم اطالعات و دانش

 هاي عموميكتابخانه
 روزانه 13162  دانشگاه بيرجند

 - 7 
شناسي گرايش مطالعات علم اطالعات و دانش

 هاي عموميكتابخانه
 روزانه 13163  دانشگاه تهران

 - 5 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 هاي ديجيتالكتابخانه
 روزانه 13164  دانشگاه تربيت مدرس

 1 - فاقد خوابگاه
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 هاي ديجيتالكتابخانه
 روزانه 13165  دانشگاه تربيت مدرس

 - 8 
يت شناسي گرايش مديرعلم اطالعات و دانش

 هاي ديجيتالكتابخانه
 روزانه 13166  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 هاي ديجيتالكتابخانه
 روزانه 13167  دانشگاه قم

 روزانه 13168  دانشگاه تبريز سنجيعلم 7 -
 روزانه 13169  تهراندانشگاه  سنجيعلم 6 -

 روزانه 13170  تهران - دانشگاه شاهد  سنجيعلم 7 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 13171  دانشگاه شيراز سنجيعلم 4 -
 روزانه 13172  دانشگاه يزد سنجيعلم 12 -
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 2 -  نوبت دوم 13173  دانشگاه اصفهان

شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 3 - فقط زن  نوبت دوم 13174  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 3 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه  تهران (محل تحصيل  - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 نوبت دوم 13175  روميه)شعبه ا

شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 2 -  نوبت دوم 13176  دانشگاه بيرجند
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 6 -  نوبت دوم 13177  دانشگاه تبريز
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 4 -  نوبت دوم 13178  دانشگاه تهران

شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 3 - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 13179  تهران - دانشگاه شاهد 
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 1 -  نوبت دوم 13180  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
ت اطالعاتشناسي گرايش مديريعلم اطالعات و دانش 4 -  نوبت دوم 13181  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 4 -  نوبت دوم 13182  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 2 -  نوبت دوم 13183  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
شناسي گرايش مديريت اطالعات و دانشعلم 

 هاي دانشگاهيكتابخانه
 نوبت دوم 13184  دانشگاه اصفهان
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  صفحه 67 
 

 ) 1شناسي (كد ضريب مجموعه علم اطالعات و دانش - 1119  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 2 
شناسي گرايش مطالعات علم اطالعات و دانش

 هاي عموميكتابخانه
 نوبت دوم 13185  دانشگاه بيرجند

 - 4 
شناسي گرايش مطالعات علم اطالعات و دانش

 هاي عموميكتابخانه
 نوبت دوم 13186  دانشگاه تهران

 - 4 
شناسي گرايش مديريت كتابخانهعلم اطالعات و دانش

 هاي ديجيتال
 نوبت دوم 13187  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 نوبت دوم 13188  دانشگاه تبريز سنجيعلم 4 -
 نوبت دوم 13189  دانشگاه تهران سنجيعلم 4 -

 نوبت دوم 13190  تهران - دانشگاه شاهد  سنجيعلم 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
دوم نوبت 13191  دانشگاه يزد سنجيعلم 4 -  

شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 15 - آموزش محور  مجازي 13192  دانشگاه اصفهان
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 40 - آموزش محور  مجازي 13193  دانشگاه تهران
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 40 - آموزش محور  مجازي 13194  تهران -هيد بهشتي دانشگاه ش
 15 - آموزش محور

شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش
 هاي دانشگاهيكتابخانه

 مجازي 13195  دانشگاه اصفهان

شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 8 - ( دانپرديس خودگر 13197 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا  
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 تبريز
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 8 -  پرديس خودگردان 13196  دانشگاه تبريز

شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 13198  دانشگاه تربيت مدرس
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 5 - ل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمح  پرديس خودگردان 13199  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 هاي ديجيتالكتابخانه
خودگردان پرديس 13200  دانشگاه تربيت مدرس  

) سنجيعلم 7 -  پرديس خودگردان 13201 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 13202  دانشگاه تبريز سنجيعلم 7 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 13203  تهران - دانشگاه شاهد  جيسنعلم 7 - پرديس خودگردان دانشگاه

شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 20 -  پيام نور 13204  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 20 -  پيام نور 13205  بنمركز تنكا -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 
- 20 

شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش
 هاي دانشگاهيكتابخانه

 پيام نور 13206  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 20 
شناسي گرايش مطالعات علم اطالعات و دانش

 هاي عموميكتابخانه
 پيام نور 13207  هدمركز مش - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 20 
شناسي گرايش مطالعات علم اطالعات و دانش

 هاي عموميكتابخانه
 پيام نور 13208  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 

 - 20 
شناسي گرايش مطالعات علم اطالعات و دانش

 هاي عموميكتابخانه
 پيام نور 13209  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم 

 - 20 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 هاي ديجيتالكتابخانه
 پيام نور 13210  مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 40 - آموزش محور
شناسي گرايش مطالعات علم اطالعات و دانش

 هاي عموميكتابخانه
 مجازي پيام نور 13211  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 40 - آموزش محور
شناسي گرايش مطالعات علم اطالعات و دانش

 هاي عموميكتابخانه
 مجازي پيام نور 13212  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 

 40 - آموزش محور
شناسي گرايش مطالعات علم اطالعات و دانش

 هاي عموميكتابخانه
 مجازي پيام نور 13213  ركز قمم - دانشگاه پيام نور استان قم 

 40 - آموزش محور
شناسي گرايش مطالعات علم اطالعات و دانش

 هاي عموميكتابخانه
 مجازي پيام نور 13214  مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 15 - فقط مرد  غيرانتفاعي 13215  مشهد -رضا(ع) دانشگاه غيرانتفاعي امام 
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 13216  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 15 - فقط مرد
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 هاي ديجيتالكتابخانه
 غيرانتفاعي 13217  مشهد -انتفاعي امام رضا(ع) دانشگاه غير

 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 هاي ديجيتالكتابخانه
 غيرانتفاعي 13218  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 ) 2شناسي (كد ضريب مجموعه علم اطالعات و دانش - 1119
 روزانه 13219  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مطالعات آرشيوي - 9  نفقط ز

 روزانه 13220  دانشگاه تهران مطالعات آرشيوي 7 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
 نوبت دوم 13221  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مطالعات آرشيوي - 3 فقط زن

 نوبت دوم 13222  دانشگاه تهران مطالعات آرشيوي 4 - ديريت تهرانمحل تحصيل دانشكده م
 ) 1مجموعه زبان فرانسه (كد ضريب  - 1120

 روزانه 13223  دانشگاه اصفهان فرانسهآموزش زبان  4 -  
 روزانه 13224  دانشگاه تبريز فرانسهآموزش زبان  6 - 

 روزانه 13225  دانشگاه تربيت مدرس فرانسهآموزش زبان  5 -
 روزانه 13226  دانشگاه تهران فرانسهآموزش زبان  7 -

 روزانه 13227  دانشگاه اصفهان فرانسهو ادبيات زبان  6 - 
 روزانه 13228  دانشگاه تبريز فرانسهو ادبيات زبان  8 - 

 روزانه 13229  دانشگاه تهران فرانسهو ادبيات زبان  7 -
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  صفحه 68 
 

 ) 1فرانسه (كد ضريب  مجموعه زبان - 1120  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 13230  سبزوار –دانشگاه حكيم سبزواري  فرانسهو ادبيات زبان  9 -
 روزانه 13231  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه  فرانسهو ادبيات زبان  8 -

 روزانه 13232  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  فرانسهو ادبيات زبان  9 - 
 روزانه 13233  دانشگاه فردوسي مشهد فرانسهو ادبيات زبان  4 - 

 نوبت دوم 13234  دانشگاه اصفهان فرانسهآموزش زبان  2 -
 نوبت دوم 13235  يزدانشگاه تبر فرانسهآموزش زبان  4 -

 نوبت دوم 13236  دانشگاه تهران فرانسهآموزش زبان  4 - 
 نوبت دوم 13237  دانشگاه اصفهان فرانسهو ادبيات زبان  3 - 

 نوبت دوم 13238  دانشگاه تبريز فرانسهو ادبيات زبان  6 -
 نوبت دوم 13239  دانشگاه تهران فرانسهو ادبيات زبان  4 -

 نوبت دوم 13240  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  فرانسهو ادبيات ان زب 2 - 
 نوبت دوم 13241  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فرانسهو ادبيات زبان  3 - 

 نوبت دوم 13242  دانشگاه فردوسي مشهد فرانسهو ادبيات زبان  1 -
 مجازي 13243  دانشگاه تهران فرانسهآموزش زبان  25 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 13244  دانشگاه تبريز فرانسهآموزش زبان  6 -

 فرانسهآموزش زبان  7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 13245  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
دانشگاه تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان  پرديس خودگردان 13246  دانشگاه تبريز فرانسهو ادبيات زبان  8 -

 پرديس خودگردان 13247  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فرانسهو ادبيات زبان  8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
دگردانپرديس خو 13248  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  فرانسهو ادبيات زبان  4 -  

 ) 2مجموعه زبان فرانسه (كد ضريب  - 1120

 روزانه 13249  دانشگاه اصفهان فرانسهمترجمي زبان  5 -  
 روزانه 13250  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فرانسهمترجمي زبان  11 - فقط زن

 روزانه 13251  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  فرانسهمترجمي زبان  6 - 
 روزانه 13252  دانشگاه تهران فرانسهمترجمي زبان  6 - 

 روزانه 13253  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فرانسهمترجمي زبان  8 -
 روزانه 13254  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فرانسهمترجمي زبان  12 - 
 روزانه 13255  دانشگاه فردوسي مشهد فرانسهمترجمي زبان  4 - 
 نوبت دوم 13256  دانشگاه اصفهان فرانسهمترجمي زبان  2 - 

 نوبت دوم 13257  تهران –دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فرانسهمترجمي زبان  4 - فقط زن
 نوبت دوم 13258  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  فرانسهمترجمي زبان  3 - 
 نوبت دوم 13259  دانشگاه تهران فرانسهمترجمي زبان  3 - 
 نوبت دوم 13260  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فرانسهمترجمي زبان  3 - 

 نوبت دوم 13261  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فرانسهمترجمي زبان  12 -
 نوبت دوم 13262  دانشگاه فردوسي مشهد فرانسهمترجمي زبان  1 - 

 پرديس خودگردان 13263  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فرانسهترجمي زبان م 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 ) 1مجموعه زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121

 روزانه 13264  دانشگاه اراك آموزش زبان انگليسي 12 -  
 روزانه 13265  دانشگاه اروميه آموزش زبان انگليسي 18 - 
 روزانه 13266  دانشگاه اصفهان آموزش زبان انگليسي 9 - 

 روزانه 13267  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  آموزش زبان انگليسي 16 - فقط زن
 روزانه 13268  دانشگاه ايالم آموزش زبان انگليسي 11 - 
 روزانه 13269  دانشگاه بجنورد آموزش زبان انگليسي 18 - 
 روزانه 13270  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  آموزش زبان انگليسي 8 - 

 روزانه 13271  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  آموزش زبان انگليسي 7 -
 روزانه 13272  دانشگاه تبريز آموزش زبان انگليسي 7 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 13273  تهران -ي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجاي آموزش زبان انگليسي 4 -

 روزانه 13274  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان انگليسي 5 - 
 روزانه 13275  دانشگاه تهران آموزش زبان انگليسي 7 - 

 روزانه 13276  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  آموزش زبان انگليسي 10 -
 روزانه 13277  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  آموزش زبان انگليسي 6 - 

 روزانه 13278  تهران -دانشگاه خوارزمي  آموزش زبان انگليسي 10 - محل تحصيل تهران
 روزانه 13279  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار آموزش زبان انگليسي 12 - 

 روزانه 13280  كرمانشاه - دانشگاه رازي  آموزش زبان انگليسي 6 -
 روزانه 13281  گاه زابلدانش آموزش زبان انگليسي 4 - 
 روزانه 13282  دانشگاه زنجان آموزش زبان انگليسي 18 - 
 روزانه 13283  دانشگاه سمنان آموزش زبان انگليسي 12 - 

 روزانه 13284  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  آموزش زبان انگليسي 7 -
 روزانه 13285  دانشگاه شهركرد آموزش زبان انگليسي 14 - 
 روزانه 13286  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  آموزش زبان انگليسي 7 - 
 روزانه 13287  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش زبان انگليسي 7 - 

 روزانه 13288  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  آموزش زبان انگليسي 16 -
 روزانه 13289  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  آموزش زبان انگليسي 12 - 
 روزانه 13290  دانشگاه شيراز آموزش زبان انگليسي 13 - 
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  صفحه 69 
 

 ) 1مجموعه زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 13291  دانشگاه صنعتي اصفهان ن انگليسيآموزش زبا 6 -
 روزانه 13292  دانشگاه صنعتي شاهرود آموزش زبان انگليسي 25 -

 روزانه 13293  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آموزش زبان انگليسي 12 - 
 روزانه 13294  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آموزش زبان انگليسي 10 - 

 روزانه 13295  دانشگاه فردوسي مشهد ش زبان انگليسيآموز 5 -
 روزانه 13296  دانشگاه قم آموزش زبان انگليسي 10 - فقط مرد

 روزانه 13297  دانشگاه قم آموزش زبان انگليسي 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 13298  دانشگاه كاشان آموزش زبان انگليسي 6 - 

 روزانه 13299  سنندج - دانشگاه كردستان  ن انگليسيآموزش زبا 12 -
 روزانه 13300  رشت -دانشگاه گيالن  آموزش زبان انگليسي 8 -

 روزانه 13301  خرم آباد -دانشگاه لرستان  آموزش زبان انگليسي 6 - 
 روزانه 13302  بابلسر -دانشگاه مازندران  آموزش زبان انگليسي 16 - 

 روزانه 13303  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  يسيآموزش زبان انگل 16 -
 روزانه 13304  دانشگاه مراغه آموزش زبان انگليسي 12 -

 روزانه 13305  دانشگاه نيشابور آموزش زبان انگليسي 8 - 
 روزانه 13306  ايرانشهر -دانشگاه واليت  آموزش زبان انگليسي 10 - 

 روزانه 13307  رفسنجان -صر(عج) دانشگاه ولي ع آموزش زبان انگليسي 7 -
 روزانه 13308  دانشگاه ياسوج آموزش زبان انگليسي 12 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 13309  پرديس شهيد چمران تهران - دانشگاه فرهنگيان  آموزش زبان انگليسي 15 -

 نوبت دوم 13310  كدانشگاه ارا آموزش زبان انگليسي 5 - 
 نوبت دوم 13311  دانشگاه اروميه آموزش زبان انگليسي 5 -

 نوبت دوم 13312  دانشگاه اصفهان آموزش زبان انگليسي 6 - 
 نوبت دوم 13313  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  آموزش زبان انگليسي 9 - فقط زن

 نوبت دوم 13314  دانشگاه ايالم آموزش زبان انگليسي 4 - 
 نوبت دوم 13315  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  آموزش زبان انگليسي 3 -

 نوبت دوم 13316  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  آموزش زبان انگليسي 3 - 
 نوبت دوم 13317  دانشگاه تبريز آموزش زبان انگليسي 5 -

 نوبت دوم 13318  تهران -دبير شهيد رجايي دانشگاه تربيت  آموزش زبان انگليسي 4 - 
 نوبت دوم 13319  دانشگاه تهران آموزش زبان انگليسي 4 -

 نوبت دوم 13320  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  آموزش زبان انگليسي 2 - 
 نوبت دوم 13321  بوشهر –دانشگاه خليج فارس  آموزش زبان انگليسي 3 -
 نوبت دوم 13322  نشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهاردا آموزش زبان انگليسي 8 -
 نوبت دوم 13323  دانشگاه زابل آموزش زبان انگليسي 4 -

 نوبت دوم 13324  دانشگاه زنجان آموزش زبان انگليسي 2 - 
 نوبت دوم 13325  دانشگاه سمنان آموزش زبان انگليسي 6 - 

 نوبت دوم 13326  زاهدان - لوچستان دانشگاه سيستان و ب آموزش زبان انگليسي 2 -
 نوبت دوم 13327  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  آموزش زبان انگليسي 4 -

 نوبت دوم 13328  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش زبان انگليسي 2 - 
 نوبت دوم 13329  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  آموزش زبان انگليسي 4 - 

 نوبت دوم 13330  دانشگاه صنعتي اصفهان ان انگليسيآموزش زب 6 -
 نوبت دوم 13331  دانشگاه صنعتي شاهرود آموزش زبان انگليسي 10 -

 نوبت دوم 13332  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آموزش زبان انگليسي 12 - 
 نوبت دوم 13333  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آموزش زبان انگليسي 5 - 

 نوبت دوم 13334  دانشگاه فردوسي مشهد آموزش زبان انگليسي 2 -
 نوبت دوم 13335  دانشگاه كاشان آموزش زبان انگليسي 4 -

 نوبت دوم 13336  رشت -دانشگاه گيالن  آموزش زبان انگليسي 4 - 
 نوبت دوم 13337  خرم آباد -دانشگاه لرستان  آموزش زبان انگليسي 3 - 

 نوبت دوم 13338  بابلسر -دانشگاه مازندران  انگليسيآموزش زبان  13 -
 نوبت دوم 13339  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  آموزش زبان انگليسي 6 -

 نوبت دوم 13340  دانشگاه مراغه آموزش زبان انگليسي 4 - 
 نوبت دوم 13341  دانشگاه نيشابور آموزش زبان انگليسي 4 - 

 نوبت دوم 13342  ايرانشهر -نشگاه واليت دا آموزش زبان انگليسي 5 -
 نوبت دوم 13343  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  آموزش زبان انگليسي 1 -

 نوبت دوم 13344  دانشگاه ياسوج آموزش زبان انگليسي 3 - 
 مجازي 13345  دانشگاه تهران آموزش زبان انگليسي 25 - آموزش محور
 مجازي 13346  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  يسيآموزش زبان انگل 40 - آموزش محور
 مجازي 13347  رشت -دانشگاه گيالن  آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 13348  دانشگاه اروميه آموزش زبان انگليسي 16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13349  دانشگاه اصفهان بان انگليسيآموزش ز 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

) آموزش زبان انگليسي 7 -  پرديس خودگردان 13350 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 13351  دانشگاه تبريز آموزش زبان انگليسي 7 -

 زبان انگليسي آموزش 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 13352  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران  پرديس خودگردان 13353  تهران -دانشگاه خوارزمي  آموزش زبان انگليسي 8 -

 پرديس خودگردان 13354  دانشگاه سمنان آموزش زبان انگليسي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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  صفحه 70 
 

 ) 1مجموعه زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 پرديس خودگردان 13355  تهران –دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش زبان انگليسي 7 - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 13356  دانشگاه شيراز آموزش زبان انگليسي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13357  رانته -دانشگاه عالمه طباطبايي  آموزش زبان انگليسي 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13358  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آموزش زبان انگليسي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13359  رشت -دانشگاه گيالن  آموزش زبان انگليسي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13360  خرم آباد -دانشگاه لرستان  آموزش زبان انگليسي 2 - ردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگ
 پيام نور 13361  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  آموزش زبان انگليسي 20 - 
نورپيام  13362  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آموزش زبان انگليسي 20 -   

 پيام نور 13363  مركز نجف اباد - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آموزش زبان انگليسي 20 -
 پيام نور 13364  واحد مباركه - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آموزش زبان انگليسي 20 -

ورپيام ن 13365  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  آموزش زبان انگليسي 20 -   

 پيام نور 13366  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 پيام نور 13367  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  آموزش زبان انگليسي 20 -
 پيام نور 13368  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  آموزش زبان انگليسي 20 -

 مجازي پيام نور 13369  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 13370  مركز نجف اباد - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 13371  تهران جنوب -ن تهران دانشگاه پيام نور استا آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 13372  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 13373  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 13374  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  انگليسي آموزش زبان 15 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 13375  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  آموزش زبان انگليسي 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 13376  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  آموزش زبان انگليسي 20 -
 غيرانتفاعي 13377  نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13378  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  آموزش زبان انگليسي 20 - 

 غيرانتفاعي 13379  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  آموزش زبان انگليسي 20 -
 غيرانتفاعي 13380  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  انگليسي آموزش زبان 20 -

 غيرانتفاعي 13381  دماوند (محل تحصيل واحد تهران) -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  آموزش زبان انگليسي 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13382  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  آموزش زبان انگليسي 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 

 غيرانتفاعي 13383  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  آموزش زبان انگليسي 20 -
 غيرانتفاعي 13384  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  آموزش زبان انگليسي 20 -

 غيرانتفاعي 13385  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13386  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صبح صادق  آموزش زبان انگليسي 20 - 

 غيرانتفاعي 13387  خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  آموزش زبان انگليسي 20 -
 غيرانتفاعي 13388  موسسه غيرانتفاعي كرمان آموزش زبان انگليسي 20 -
 غيرانتفاعي 13389  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  آموزش زبان انگليسي 20 -
 غيرانتفاعي 13390  مشهد - موسسه غيرانتفاعي تابران  آموزش زبان انگليسي 20 -

 ) 2مجموعه زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121

 روزانه 13391  دانشگاه اراك انگليسي زبان و ادبيات 6 -  
 روزانه 13392  ه اروميهدانشگا انگليسي زبان و ادبيات 15 -
 روزانه 13393  دانشگاه اصفهان انگليسي زبان و ادبيات 4 -

 روزانه 13394  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  انگليسي زبان و ادبيات - 7 فقط زن
 روزانه 13395  دانشگاه تبريز انگليسي زبان و ادبيات 5 -

 روزانه 13396  دانشگاه تهران انگليسي زبان و ادبيات 7 - 
 روزانه 13397  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  انگليسي زبان و ادبيات 12 -

 روزانه 13398  تهران -دانشگاه خوارزمي  انگليسي زبان و ادبيات 7 - محل تحصيل تهران
 روزانه 13399  دانشگاه سمنان انگليسي زبان و ادبيات 15 -
 روزانه 13400  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  انگليسي تزبان و ادبيا 7 -
 روزانه 13401  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  انگليسي زبان و ادبيات 10 -
 روزانه 13402  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  انگليسي زبان و ادبيات 12 -
انهروز 13403  دانشگاه شيراز انگليسي زبان و ادبيات 8 -  

 روزانه 13404  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  انگليسي زبان و ادبيات 6 -
 روزانه 13405  دانشگاه فردوسي مشهد انگليسي زبان و ادبيات 4 -
 روزانه 13406  سنندج - دانشگاه كردستان  انگليسي زبان و ادبيات 20 -
 روزانه 13407  شتر -دانشگاه گيالن  انگليسي زبان و ادبيات 8 -
 روزانه 13408  خرم آباد -دانشگاه لرستان  انگليسي زبان و ادبيات 6 -
 روزانه 13409  بابلسر -دانشگاه مازندران  انگليسي زبان و ادبيات 4 -
 روزانه 13410  دانشگاه مالير انگليسي زبان و ادبيات 15 -
 روزانه 13411  رفسنجان -ر(عج) دانشگاه ولي عص انگليسي زبان و ادبيات 6 -
 نوبت دوم 13412  دانشگاه اراك انگليسي زبان و ادبيات 3 -
 نوبت دوم 13413  دانشگاه اروميه انگليسي زبان و ادبيات 5 -
 نوبت دوم 13414  دانشگاه اصفهان انگليسي زبان و ادبيات 3 -

 نوبت دوم 13415  تهران - ا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه الزهر انگليسي زبان و ادبيات - 3 فقط زن
 نوبت دوم 13416  دانشگاه تبريز انگليسي زبان و ادبيات 3 -
 نوبت دوم 13417  دانشگاه تهران انگليسي زبان و ادبيات 4 -
 نوبت دوم 13418  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  انگليسي زبان و ادبيات 6 -
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  صفحه 71 
 

 ) 2ان انگليسي (كد ضريب مجموعه زب - 1121  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 نوبت دوم 13419  دانشگاه سمنان انگليسي زبان و ادبيات 7 -
 نوبت دوم 13420  كرمان -ر دانشگاه شهيد باهن انگليسي زبان و ادبيات 2 -
 نوبت دوم 13421  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  انگليسي زبان و ادبيات 4 -
 نوبت دوم 13422  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  انگليسي زبان و ادبيات 6 -
 نوبت دوم 13423  دانشگاه فردوسي مشهد انگليسي زبان و ادبيات 1 -
 نوبت دوم 13424  رشت -دانشگاه گيالن  انگليسي ن و ادبياتزبا 4 -
 نوبت دوم 13425  خرم آباد -دانشگاه لرستان  انگليسي زبان و ادبيات 3 -
 نوبت دوم 13426  بابلسر -دانشگاه مازندران  انگليسي زبان و ادبيات 2 -
 نوبت دوم 13427  نرفسنجا -دانشگاه ولي عصر(عج)  انگليسي زبان و ادبيات 1 -

 مجازي 13428  دانشگاه تهران انگليسي زبان و ادبيات 25 - آموزش محور
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 13429  دانشگاه تبريز انگليسي زبان و ادبيات 5 -

 انگليسي زبان و ادبيات 7 - 
البرزكرج  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان

 پرديس خودگردان 13430  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران  پرديس خودگردان 13431  تهران -دانشگاه خوارزمي  انگليسي زبان و ادبيات 7 -

ديس خودگردانپر 13432  دانشگاه سمنان انگليسي زبان و ادبيات 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

 پرديس خودگردان 13433  دانشگاه شيراز انگليسي زبان و ادبيات 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13434  خرم آباد -دانشگاه لرستان  انگليسي زبان و ادبيات 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13435  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  انگليسي زبان و ادبيات 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 13436  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  انگليسي زبان و ادبيات 20 -
 پيام نور 13437  مركز اراك - دانشگاه پيام نور استان مركزي  انگليسي زبان و ادبيات 20 -
 پيام نور 13438  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي  انگليسي زبان و ادبيات 20 -
 پيام نور 13439  مركز بندر عباس -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  انگليسي زبان و ادبيات 20 -

 مجازي پيام نور 13440  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  انگليسي زبان و ادبيات 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 13441  مركز اراك - دانشگاه پيام نور استان مركزي  انگليسي زبان و ادبيات 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 13442  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي  انگليسي زبان و ادبيات 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 13443  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  يانگليس زبان و ادبيات 20 -
 غيرانتفاعي 13444  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  انگليسي زبان و ادبيات 20 -

 غيرانتفاعي 13445  دماوند (محل تحصيل واحد تهران) -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  انگليسي زبان و ادبيات 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13446  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  انگليسي زبان و ادبيات 15 - حصيل واحد دماوندمحل ت -فقط مرد 

 غيرانتفاعي 13447  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  انگليسي زبان و ادبيات 20 -
 غيرانتفاعي 13448  مشهد - موسسه غيرانتفاعي تابران  انگليسي زبان و ادبيات 20 -

 ) 3مجموعه زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121

 روزانه 13449  دانشگاه اصفهان انگليسي زبانمترجمي  6 -  
 روزانه 13450  دانشگاه بيرجند انگليسي زبانمترجمي  14 -

 روزانه 13451  تهران -دانشگاه خوارزمي  انگليسي زبانمترجمي  10 - محل تحصيل تهران
 روزانه 13452  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  سيانگلي زبانمترجمي  5 - 
 روزانه 13453  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  انگليسي زبانمترجمي  6 - 

 روزانه 13454  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  انگليسي زبانمترجمي  10 -
 روزانه 13455  دانشگاه فردوسي مشهد انگليسي زبانمترجمي  6 -

 نوبت دوم 13456  دانشگاه اصفهان انگليسي زبانمترجمي  4 - 
 نوبت دوم 13457  دانشگاه بيرجند انگليسي زبانمترجمي  2 - 

 نوبت دوم 13458  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  انگليسي زبانمترجمي  3 -
بت دومنو 13459  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  انگليسي زبانمترجمي  2 -  

 نوبت دوم 13460  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  انگليسي زبانمترجمي  10 - 
 نوبت دوم 13461  دانشگاه فردوسي مشهد انگليسي زبانمترجمي  2 - 

 مجازي 13462  دانشگاه تهران انگليسي زبانمترجمي  25 - آموزش محور
 پرديس خودگردان 13463  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  انگليسي زبانمترجمي  10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 13464  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 پيام نور 13465  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  انگليسي زبانمترجمي  20 - 

 غيرانتفاعي 13466  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  انگليسي زبانمترجمي  15 - ردفقط م
 غيرانتفاعي 13467  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  انگليسي زبانمترجمي  15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 13468  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13469  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  انگليسي زبانمترجمي  20 - 

 غيرانتفاعي 13470  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  انگليسي زبانمترجمي  20 -
 غيرانتفاعي 13472  د (محل تحصيل واحد تهران)دماون -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  انگليسي زبانمترجمي  15 - فقط زن

 غيرانتفاعي 13471  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  انگليسي زبانمترجمي  15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 
 غيرانتفاعي 13473  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13474  تبريز -موسسه غيرانتفاعي دانشوران  سيانگلي زبانمترجمي  20 - 

 غيرانتفاعي 13475  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي  انگليسي زبانمترجمي  20 -
 غيرانتفاعي 13476  رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  انگليسي زبانمترجمي  20 -
 غيرانتفاعي 13477  تنكابن -ي رودكي موسسه غيرانتفاع انگليسي زبانمترجمي  20 -

 غيرانتفاعي 13478  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13479  قزوين - موسسه غيرانتفاعي سهروردي  انگليسي زبانمترجمي  20 - 

 غيرانتفاعي 13480  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صبح صادق  انگليسي زبانمترجمي  20 -
 غيرانتفاعي 13481  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  انگليسي زبانمترجمي  15 - فقط زن
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  صفحه 72 
 

 ) 3مجموعه زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 13482  قم –موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  انگليسي زبانمترجمي  15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 13483  موسسه غيرانتفاعي كار انگليسي زبانمترجمي  20 - محل تحصيل واحد قزوين
 غيرانتفاعي 13484  موسسه غيرانتفاعي كرمان انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13485  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  انگليسي زبانمترجمي  20 - 

 غيرانتفاعي 13486  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  انگليسي زبانمترجمي  20 -
 غيرانتفاعي 13487  مشهد - موسسه غيرانتفاعي تابران  انگليسي زبانمترجمي  20 -

 غيرانتفاعي 26455  محمودآباد –خزر موسسه غيرانتفاعي   گليسيان زبانمترجمي  20 - 
 ) 1مجموعه زبان روسي (كد ضريب  - 1122

 روزانه 13488  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان روسي 5 -  
 روزانه 13489  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان روسي 1 - فاقد خوابگاه

وزانهر 13490  دانشگاه تهران آموزش زبان روسي 7 -   

 روزانه 13491  دانشگاه تربيت مدرس مترجمي زبان روسي 5 -
 نوبت دوم 13492  دانشگاه تهران آموزش زبان روسي 4 - 

 مجازي 13493  دانشگاه تهران آموزش زبان روسي 25 - آموزش محور
 ) 2مجموعه زبان روسي (كد ضريب  - 1122

زانهرو 13494  دانشگاه تهران و ادبيات روسيزبان  5 -    

 نوبت دوم 13495  دانشگاه تهران و ادبيات روسيزبان  3 - 
 مجازي 13496  دانشگاه تهران و ادبيات روسيزبان  25 - آموزش محور

 ) 1مجموعه زبان آلماني (كد ضريب  - 1124

 روزانه 13497  دانشگاه تهران مترجمي زبان آلماني 5 -  
 نوبت دوم 13498  دانشگاه تهران مترجمي زبان آلماني 3 - 

 ) 2مجموعه زبان آلماني (كد ضريب  - 1124

 روزانه 13499  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش زبان آلماني 7 -  
 نوبت دوم 13500  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش زبان آلماني 4 - 

 پرديس خودگردان 13501  تهران -تي دانشگاه شهيد بهش آموزش زبان آلماني 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 ) 3مجموعه زبان آلماني (كد ضريب  - 1124

 روزانه 13502  دانشگاه تهران زبان و ادبيات آلماني 5 -  
 نوبت دوم 13503  دانشگاه تهران زبان و ادبيات آلماني 3 -

 ) 1مديريت جهانگردي (كد ضريب  -  1125
 روزانه 13504  دانشگاه تهران ريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگرديمدي 7 -  محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

 روزانه 13505  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13506  دانشگاه سمنان مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 8 - 

 روزانه 13507  تهران –دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 6 - 
 روزانه 13508  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 6 - 

 نوبت دوم 13509  دانشگاه تهران انگرديمديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جه 4 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
 نوبت دوم 13510  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 13511  دانشگاه سمنان مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 2 - 
 نوبت دوم 13512  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  نگردي گرايش بازاريابي جهانگرديمديريت جها 4 - 
 نوبت دوم 13513  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 4 - 

 پرديس خودگردان 13514  تهران -ه طباطبايي دانشگاه عالم مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 13515  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 - 
 غيرانتفاعي 13516  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 - 
 غيرانتفاعي 13517  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  يريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگرديمد 20 - 
 غيرانتفاعي 13518  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 - 
 غيرانتفاعي 13519  مشهد - عي بينالود موسسه غيرانتفا مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 - 
 غيرانتفاعي 13520  مشهد - موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 - 
 غيرانتفاعي 13521  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 - 
 غيرانتفاعي 13522  قزوين - موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  ي گرايش بازاريابي جهانگرديمديريت جهانگرد 20 - 
 غيرانتفاعي 13523  موسسه غيرانتفاعي قشم مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 - 
 غيرانتفاعي 13524  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 - 

 ) 2مديريت جهانگردي (كد ضريب  -  1125

 روزانه 13525  دانشگاه سمنان ريزي توسعه جهانگرديمديريت جهانگردي گرايش برنامه 8 -  
 روزانه 13526  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ريزي توسعه جهانگرديمديريت جهانگردي گرايش برنامه 7 -

 روزانه 13527  بابلسر -دانشگاه مازندران  ريزي توسعه جهانگردييش برنامهمديريت جهانگردي گرا 10 - 
 روزانه 13528  دانشگاه هنر اصفهان ريزي توسعه جهانگرديمديريت جهانگردي گرايش برنامه 15 - 
 نوبت دوم 13529  دانشگاه سمنان ريزي توسعه جهانگرديمديريت جهانگردي گرايش برنامه 2 - 

 نوبت دوم 13530  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ريزي توسعه جهانگرديانگردي گرايش برنامهمديريت جه 4 -
 نوبت دوم 13531  بابلسر -دانشگاه مازندران  ريزي توسعه جهانگرديمديريت جهانگردي گرايش برنامه 6 - 

 پرديس خودگردان 13532  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  سعه جهانگرديريزي تومديريت جهانگردي گرايش برنامه 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 13533  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  ريزي توسعه جهانگرديمديريت جهانگردي گرايش برنامه 20 - 

 غيرانتفاعي 13534  اصفهان -بهايي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ  ريزي توسعه جهانگرديمديريت جهانگردي گرايش برنامه 20 -
 غيرانتفاعي 13535  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني ريزي توسعه جهانگرديمديريت جهانگردي گرايش برنامه 20 - 
يغيرانتفاع 13536  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  ريزي توسعه جهانگرديمديريت جهانگردي گرايش برنامه 20 -   

 غيرانتفاعي 13537  گرگان - موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  ريزي توسعه جهانگرديمديريت جهانگردي گرايش برنامه 20 - 
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  صفحه 73 
 

 ) 2مديريت جهانگردي (كد ضريب  -  1125  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 13538  موسسه غيرانتفاعي قشم ريزي توسعه جهانگرديمديريت جهانگردي گرايش برنامه 20 -
 غيرانتفاعي 13539  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  ريزي توسعه جهانگرديمديريت جهانگردي گرايش برنامه 20 -

 ) 1ب مجموعه حقوق (كد ضري - 1126

 روزانه 13540  بروجرد - دانشگاه آيت اله بروجردي  حقوق خصوصي 11 -  
 روزانه 13541  دانشگاه اصفهان حقوق خصوصي 10 - 
 روزانه 13542  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  حقوق خصوصي 10 - 
 روزانه 13543  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  حقوق خصوصي 10 - 

 روزانه 13544  دانشگاه تبريز وق خصوصيحق 8 -
 روزانه 13545  دانشگاه تربيت مدرس حقوق خصوصي 5 - 
 روزانه 13546  دانشگاه تهران حقوق خصوصي 7 - 

 روزانه 13547  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق خصوصي 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13548  سبزوار - بزواري دانشگاه حكيم س حقوق خصوصي 9 -

 روزانه 13549  تهران -دانشگاه خوارزمي  حقوق خصوصي 10 - محل تحصيل تهران
 روزانه 13550  كرمانشاه - دانشگاه رازي  حقوق خصوصي 4 - 
 روزانه 13551  دانشگاه سمنان حقوق خصوصي 5 - 

 روزانه 13552  نتهرا - دانشگاه شاهد  حقوق خصوصي 12 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 13553  دانشگاه شهركرد حقوق خصوصي 8 - 
 روزانه 13554  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق خصوصي 9 - 
 روزانه 13555  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  حقوق خصوصي 10 - 

 روزانه 13556  دانشگاه شيراز حقوق خصوصي 10 -
 روزانه 13557  تهران -ايي دانشگاه عالمه طباطب حقوق خصوصي 7 - 

 روزانه 13558  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق خصوصي 12 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 13559  دانشگاه فردوسي مشهد حقوق خصوصي 10 - 

 روزانه 13560  دانشگاه قم حقوق خصوصي 10 - فقط مرد
 روزانه 13561  دانشگاه قم حقوق خصوصي 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 روزانه 13562  رشت -دانشگاه گيالن  حقوق خصوصي 12 - 
 روزانه 13563  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق خصوصي 5 - 

 روزانه 13564  دانشگاه ميبد حقوق خصوصي 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13565  ش و پژوهش مديريت و برنامه ريزيموسسه عالي آموز حقوق خصوصي 6 - 
 روزانه 13566  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق اقتصادي 6 - 
 روزانه 13567  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق اقتصادي 8 - 

 روزانه 13568  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري سردفتري اسناد رسمي 12 - فقط مرد
 روزانه 13569  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق ثبت اسناد و امالك 12 - فقط مرد -رايط در انتهاي دفترچه ش

 روزانه 13570  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري 12 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
ه حقوق و علوم سياسيمحل تحصيل دانشكد  روزانه 13571  دانشگاه تهران حمل و نقل تجاريحقوق  4 -

 روزانه 13572  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حمل و نقل تجاريحقوق  12 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 13573  تحصيل پرديس فارابي قم) دانشگاه تهران (محل فقه و حقوق اقتصادي 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 13574  تهران -دانشگاه شهيد مطهري  فقه و حقوق خصوصي 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 13575  تهران -دانشگاه شهيد مطهري  فقه و حقوق خانواده 10 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 13576  وجردبر - دانشگاه آيت اله بروجردي  حقوق خصوصي 2 -
 نوبت دوم 13577  دانشگاه اصفهان حقوق خصوصي 6 - 
 نوبت دوم 13578  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  حقوق خصوصي 4 - 
 نوبت دوم 13579  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  حقوق خصوصي 4 - 

 نوبت دوم 13580  دانشگاه تبريز حقوق خصوصي 6 -
 نوبت دوم 13581  دانشگاه تهران وق خصوصيحق 7 - 

 نوبت دوم 13582  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق خصوصي 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 13583  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  حقوق خصوصي 1 - 

 نوبت دوم 13584  تهران -دانشگاه خوارزمي  حقوق خصوصي 4 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 13585  دانشگاه سمنان حقوق خصوصي 2 - 

 نوبت دوم 13586  تهران - دانشگاه شاهد  حقوق خصوصي 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 13587  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق خصوصي 4 - 

 نوبت دوم 13588  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق خصوصي 4 -
 نوبت دوم 13589  دانشگاه فردوسي مشهد حقوق خصوصي 3 - 
 نوبت دوم 13590  رشت -دانشگاه گيالن  حقوق خصوصي 12 - 
 نوبت دوم 13591  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق خصوصي 4 - 

 نوبت دوم 13592  دانشگاه ميبد حقوق خصوصي 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 13593  تهران -گاه شهيد بهشتي دانش حقوق اقتصادي 4 - 
 نوبت دوم 13594  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق اقتصادي 4 - 

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي  نوبت دوم 13595  دانشگاه تهران حمل و نقل تجاريحقوق  4 -
 نوبت دوم 13596  ن (محل تحصيل پرديس فارابي قم)دانشگاه تهرا فقه و حقوق اقتصادي 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 مجازي 13597  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق خصوصي 40 - آموزش محور
 مجازي 13598  دانشگاه قم حقوق خصوصي 20 - فقط مرد - آموزش محور 

آموزش  - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 فقط زن - محور 

 مجازي 13599  گاه قمدانش حقوق خصوصي 20 -
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 تبريز
 پرديس خودگردان 13600  دانشگاه تبريز حقوق خصوصي 8 -
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  صفحه 74 
 

 ) 1مجموعه حقوق (كد ضريب  -  1126  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال
 صيليدوره تح  تحصيل

دوم  اول

 حقوق خصوصي 8 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 13601  صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 حقوق خصوصي 10 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 13602  واقع در كرج)
گردان واقع در محل تحصيل پرديس خود

 تهران
 پرديس خودگردان 13603  تهران -دانشگاه خوارزمي  حقوق خصوصي 10 -

 پرديس خودگردان 13604  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق خصوصي 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
دگردانپرديس خو 13605  دانشگاه شيراز حقوق خصوصي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 13606  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق خصوصي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط مرد 
 دانشگاه

 پرديس خودگردان 13607  دانشگاه قم حقوق خصوصي 10 -
 -فقط زن  - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 گردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خود
 پرديس خودگردان 13608  دانشگاه قم حقوق خصوصي 10 -

 پرديس خودگردان 13609  رشت -دانشگاه گيالن  حقوق خصوصي 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13610  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق خصوصي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13611  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق اقتصادي 6 - صيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تح
 پرديس خودگردان 13612  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق اقتصادي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 13613  واحد هشتگرد -دانشگاه پيام نور استان البرز  حقوق خصوصي 20 - 
 پيام نور 13614  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  حقوق خصوصي 20 -
 پيام نور 13615  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  حقوق خصوصي 20 -

 پيام نور 13616  مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران  حقوق خصوصي 20 - 
 پيام نور 13617  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  حقوق خصوصي 20 - 

 پيام نور 13618  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  حقوق خصوصي 20 -
 پيام نور 13619  واحد سقز - دانشگاه پيام نور استان كردستان  حقوق خصوصي 20 -

ن حقوق خصوصي 20 -   غيرانتفاعي 13620  كيدانشگاه غيرانتفاعي ايوا
 غيرانتفاعي 13621  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  حقوق خصوصي 20 - 

 غيرانتفاعي 13622  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال  حقوق خصوصي 20 -
يغيرانتفاع 13623  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  حقوق خصوصي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه  

 غيرانتفاعي 13624  نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13625  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  حقوق خصوصي 20 - 

 غيرانتفاعي 13626  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  حقوق خصوصي 20 -
 غيرانتفاعي 13627  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  ق خصوصيحقو 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 13628  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13629  دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد قم) حقوق خصوصي 15 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 13630  دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد قم) حقوق خصوصي 15 - فقط مرد -اي دفترچه شرايط در انته
 حقوق خصوصي 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي وابسته به 
اعيغيرانتف 13631  قم –جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران)   

 غيرانتفاعي 13632  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  حقوق خصوصي 20 -
 غيرانتفاعي 13633  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  حقوق خصوصي 20 - فقط زن

 غيرانتفاعي 13634  رشت - موسسه غيرانتفاعي احرار  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13635  ساري - اديب مازندران موسسه غيرانتفاعي  حقوق خصوصي 20 -

 غيرانتفاعي 13636  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  حقوق خصوصي 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 
 غيرانتفاعي 13637  دماوند (محل تحصيل واحد تهران) -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  حقوق خصوصي 15 - فقط زن

 غيرانتفاعي 13638  بجنورد -غيرانتفاعي اشراق موسسه  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13639  المرد - موسسه غيرانتفاعي تابناك  حقوق خصوصي 20 -
 غيرانتفاعي 13640  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  حقوق خصوصي 20 -

 غيرانتفاعي 13641  ساوه -موسسه غيرانتفاعي رضويه  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13642  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  ق خصوصيحقو 20 - 

 غيرانتفاعي 13643  قزوين - موسسه غيرانتفاعي سهروردي  حقوق خصوصي 20 -
 غيرانتفاعي 13644  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  حقوق خصوصي 20 -

 غيرانتفاعي 13645  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13646  چالوس -موسسه غيرانتفاعي طبرستان  حقوق خصوصي 20 - 

 غيرانتفاعي 13647  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حقوق خصوصي 15 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 13648  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حقوق خصوصي 15 - فقط زن

 غيرانتفاعي 13649  كاشان - ض كاشاني موسسه غيرانتفاعي عالمه في حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13650  قزوين - موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  حقوق خصوصي 20 - 

 غيرانتفاعي 13651  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  حقوق خصوصي 20 -
اعيغيرانتف 13652  خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  حقوق خصوصي 20 -  

 غيرانتفاعي 13653  موسسه غيرانتفاعي كار حقوق خصوصي 20 - محل تحصيل واحد قزوين
 غيرانتفاعي 13654  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  حقوق خصوصي 20 - 

 غيرانتفاعي 13655  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  حقوق ثبت اسناد و امالك 15 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 13656  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  حقوق ثبت اسناد و امالك 15 - فقط زن - ترچه توضيحات در انتهاي دف

 غيرانتفاعي 13657  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حقوق ثبت اسناد و امالك 15 - فقط زن
يرانتفاعيغ 13658  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حقوق ثبت اسناد و امالك 15 - فقط مرد  

 غيرانتفاعي 13659  موسسه غيرانتفاعي كار حقوق ثبت اسناد و امالك 20 - محل تحصيل واحد قزوين
 غيرانتفاعي 13660  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  حقوق مالي ـ اقتصادي 20 -
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  صفحه 75 
 

 ) 1مجموعه حقوق (كد ضريب  -  1126  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل ايشعنوان رشته / گر نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
 غيرانتفاعي 13661  شيراز - موسسه غيرانتفاعي آپادانا  حقوق مالي ـ اقتصادي 20 -

 مجازي غيرانتفاعي 13662  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  حقوق خصوصي 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 13663  تهران - موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  حقوق خصوصي 40 - زش محورآمو

 مجازي غيرانتفاعي 13664  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  حقوق خصوصي 40 - آموزش محور
 ) 2مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126

 روزانه 13665  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  المللحقوق بين 6 -  
 روزانه 13666  دانشگاه تربيت مدرس المللحقوق بين 5 - 
 روزانه 13667  دانشگاه تهران المللحقوق بين 6 - 

 روزانه 13668  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) المللحقوق بين 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13669  تهران -دانشگاه خوارزمي  لالملحقوق بين 7 - محل تحصيل تهران

 روزانه 13670  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللحقوق بين 7 -
 روزانه 13671  دانشگاه شيراز المللحقوق بين 10 -

 روزانه 13672  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللحقوق بين 8 - 
 روزانه 13673  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري المللق بينحقو 12 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 13674  دانشگاه قم المللحقوق بين 10 - فقط مرد
 روزانه 13675  دانشگاه قم المللحقوق بين 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

نهروزا 13676  بابلسر -دانشگاه مازندران  المللحقوق بين 5 -  

 نوبت دوم 13677  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  المللحقوق بين 3 - 
 نوبت دوم 13678  دانشگاه تهران المللحقوق بين 6 -

 نوبت دوم 13679  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) المللحقوق بين 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 13680  تهران -نشگاه خوارزمي دا المللحقوق بين 2 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 13681  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللحقوق بين 5 -
 نوبت دوم 13682  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللحقوق بين 4 - 

 نوبت دوم 13683  بابلسر -دانشگاه مازندران  المللحقوق بين 2 -
 مجازي 13684  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) لمللاحقوق بين 40 - آموزش محور
 مجازي 13685  دانشگاه شيراز المللحقوق بين 15 - آموزش محور

 مجازي 13686  دانشگاه قم المللحقوق بين 20 - فقط مرد - آموزش محور 
آموزش  - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 فقط زن - محور 
 مجازي 13687  ه قمدانشگا المللحقوق بين 20 -

 المللحقوق بين 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 13688  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران  پرديس خودگردان 13689  تهران -دانشگاه خوارزمي  المللحقوق بين 7 -

 پرديس خودگردان 13690  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللحقوق بين 7 - خودگردان دانشگاه محل تحصيل پرديس
 پرديس خودگردان 13691  دانشگاه شيراز المللحقوق بين 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13692  نتهرا -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللحقوق بين 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13693  بابلسر –دانشگاه مازندران  المللحقوق بين 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 13694  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز  المللحقوق بين 20 -
 پيام نور 13695  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  المللحقوق بين 20 - 
 پيام نور 13696  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  المللحقوق بين 20 - 

 پيام نور 13697  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  المللحقوق بين 20 -
 پيام نور 13698  هر جديد پرديسواحد ش -دانشگاه پيام نور استان تهران  المللحقوق بين 20 -
 پيام نور 13699  مركز دزفول -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  المللحقوق بين 20 -

 پيام نور 13700  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  المللحقوق بين 20 - 
 پيام نور 13701  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  المللحقوق بين 20 - 

 پيام نور 13702  مركز قزوين - دانشگاه پيام نور استان قزوين  المللحقوق بين 20 -
 غيرانتفاعي 13703  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  المللحقوق بين 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 13704  قم - غيرانتفاعي مفيد دانشگاه  المللحقوق بين 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 13705  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  المللحقوق بين 20 - 
 غيرانتفاعي 13706  ساوه -موسسه غيرانتفاعي رضويه  المللحقوق بين 20 - 

 غيرانتفاعي 13707  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  المللحقوق بين 20 -
 غيرانتفاعي 26451  دماوند (محل تحصيل واحد تهران) –موسسه غيرانتفاعي ارشاد  المللحقوق بين 15 - فقط زن

محل تحصيل واحد دماوند –فقط مرد   غيرانتفاعي 26452  دماوند –موسسه غيرانتفاعي ارشاد  المللحقوق بين 15 - 
 ) 3مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126

 روزانه 13708  بروجرد - دانشگاه آيت اله بروجردي  ناسيشحقوق جزا و جرم 11 -  
 روزانه 13709  دانشگاه اصفهان شناسيحقوق جزا و جرم 6 - 
 روزانه 13710  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسيحقوق جزا و جرم 3 - 
هروزان 13711  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شناسيحقوق جزا و جرم 10 -   

 روزانه 13712  دانشگاه تبريز شناسيحقوق جزا و جرم 7 - 
 روزانه 13713  دانشگاه تربيت مدرس شناسيحقوق جزا و جرم 5 - 
 روزانه 13714  دانشگاه تهران شناسيحقوق جزا و جرم 13 - 

 روزانه 13715  بي قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارا شناسيحقوق جزا و جرم 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13716  دانشگاه دامغان شناسيحقوق جزا و جرم 13 - 
 روزانه 13717  دانشگاه شهركرد شناسيحقوق جزا و جرم 11 - 
 روزانه 13718  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيحقوق جزا و جرم 12 - 
 روزانه 13719  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  شناسيحقوق جزا و جرم 6 - 
 روزانه 13720  دانشگاه شيراز شناسيحقوق جزا و جرم 8 - 
 روزانه 13721  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيحقوق جزا و جرم 8 - 
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  صفحه 76 
 

 ) 3مجموعه حقوق (كد ضريب  -  1126  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   ل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي مح عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
 روزانه 13722  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري شناسيحقوق جزا و جرم 12 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 13723  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيحقوق جزا و جرم 8 -
 روزانه 13724  دانشگاه قم شناسيحقوق جزا و جرم 10 - فقط مرد

 روزانه 13725  دانشگاه قم شناسيحقوق جزا و جرم 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 13726  دانشگاه كاشان شناسيحقوق جزا و جرم 6 -
 روزانه 13727  سنندج - دانشگاه كردستان  شناسيحقوق جزا و جرم 17 -

 روزانه 13728  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيحقوق جزا و جرم 12 - 
 روزانه 13729  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيحقوق جزا و جرم 5 - 

 روزانه 13730  دانشگاه ميبد شناسيحقوق جزا و جرم 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13731  دانشگاه تهران حقوق كيفري اطفال و نوجوانان 4 -

 روزانه 13732  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اطفال و نوجوانانحقوق كيفري  16 - 
 روزانه 13733  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق كيفري اطفال و نوجوانان 12 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

هروزان 13734  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  مديريت اصالح و كيفرهاي قضايي 7 -  
 روزانه 13735  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري مديريت اصالح و كيفرهاي قضايي 12 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 13736  تهران -دانشگاه شهيد مطهري  فقه و حقوق جزا 10 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 13737  بروجرد - ردي دانشگاه آيت اله بروج شناسيحقوق جزا و جرم 5 - 
 نوبت دوم 13738  دانشگاه اصفهان شناسيحقوق جزا و جرم 3 -
 نوبت دوم 13739  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسيحقوق جزا و جرم 1 -

 نوبت دوم 13740  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شناسيحقوق جزا و جرم 4 - 
 نوبت دوم 13741  دانشگاه تبريز شناسيجرم حقوق جزا و 5 - 

 نوبت دوم 13742  دانشگاه تهران شناسيحقوق جزا و جرم 13 -
 نوبت دوم 13743  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) شناسيحقوق جزا و جرم 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه

ت دومنوب 13744  دانشگاه دامغان شناسيحقوق جزا و جرم 3 -   

 نوبت دوم 13745  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيحقوق جزا و جرم 8 - 
 نوبت دوم 13746  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيحقوق جزا و جرم 5 -
 نوبت دوم 13747  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيحقوق جزا و جرم 2 -

 نوبت دوم 13748  دانشگاه كاشان شناسيحقوق جزا و جرم 4 - 
 نوبت دوم 13749  سنندج - دانشگاه كردستان  شناسيحقوق جزا و جرم 13 - 

 نوبت دوم 13750  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيحقوق جزا و جرم 12 -
 نوبت دوم 13751  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيحقوق جزا و جرم 5 -

 نوبت دوم 13752  دانشگاه ميبد اسيشنحقوق جزا و جرم 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 13753  دانشگاه تهران حقوق كيفري اطفال و نوجوانان 4 - 

 نوبت دوم 13754  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق كيفري اطفال و نوجوانان 8 -
 مجازي 13755  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) شناسيحقوق جزا و جرم 40 - آموزش محور
 مجازي 13756  دانشگاه شيراز شناسيحقوق جزا و جرم 20 - آموزش محور

 مجازي 13757  دانشگاه قم شناسيحقوق جزا و جرم 20 - فقط مرد - آموزش محور 
آموزش  - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 فقط زن - محور 
 مجازي 13758  دانشگاه قم شناسيحقوق جزا و جرم 20 -

ديس خودگردان دانشگاه تبريزمحل تحصيل پر  پرديس خودگردان 13759  دانشگاه تبريز شناسيحقوق جزا و جرم 7 -

 شناسيحقوق جزا و جرم 13 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 13760  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 13761  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيجزا و جرم حقوق 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13762  دانشگاه شيراز شناسيحقوق جزا و جرم 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط مرد 
 دانشگاه

ردانپرديس خودگ 13763  دانشگاه قم شناسيحقوق جزا و جرم 10 -  

 -فقط زن  - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13764  دانشگاه قم شناسيحقوق جزا و جرم 10 -
 پرديس خودگردان 13765  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيحقوق جزا و جرم 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13766  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيحقوق جزا و جرم 5 - دان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگر
 پيام نور 13767  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  شناسيحقوق جزا و جرم 20 -

 پيام نور 13768  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 
 پيام نور 13769  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 

 پيام نور 13770  مركز دامغان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  شناسيحقوق جزا و جرم 20 -
 غيرانتفاعي 13771  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال  شناسيحقوق جزا و جرم 20 -

 غيرانتفاعي 13772  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - در انتهاي دفترچهتوضيحات 
 غيرانتفاعي 13773  نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 

 غيرانتفاعي 13774  رانته - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  شناسيحقوق جزا و جرم 20 -
 غيرانتفاعي 13775  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  شناسيحقوق جزا و جرم 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 13776  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 
 غيرانتفاعي 13777  دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد قم) اسيشنحقوق جزا و جرم 15 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 13778  دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد قم) شناسيحقوق جزا و جرم 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 شناسيحقوق جزا و جرم 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي وابسته به 
 غيرانتفاعي 13779  قم -جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 غيرانتفاعي 13780  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13781  ساري - مازندران موسسه غيرانتفاعي اديب  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 

 غيرانتفاعي 13783  دماوند (محل تحصيل واحد تهران) -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  شناسيحقوق جزا و جرم 15 - فقط زن
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  صفحه 77 
 

 ) 3مجموعه حقوق (كد ضريب  -  1126  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 13782  دماوند –موسسه غيرانتفاعي ارشاد  شناسيحقوق جزا و جرم 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 

 غيرانتفاعي 13784  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  شناسيحقوق جزا و جرم 20 -
 غيرانتفاعي 13785  ساوه -موسسه غيرانتفاعي رضويه  ناسيشحقوق جزا و جرم 20 - 
 غيرانتفاعي 13786  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 

 غيرانتفاعي 13787  چالوس -موسسه غيرانتفاعي طبرستان  شناسيحقوق جزا و جرم 20 -
 مجازي غيرانتفاعي 13788  تهران -فاعي مجازي ايرانيان موسسه غيرانت شناسيحقوق جزا و جرم 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 13789  تهران - موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  شناسيحقوق جزا و جرم 40 - آموزش محور
عيمجازي غيرانتفا 13790  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  شناسيحقوق جزا و جرم 40 - آموزش محور  

 ) 4مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126

 روزانه 13791  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  عموميحقوق  4 -  
 روزانه 13792  دانشگاه تبريز عموميحقوق  6 - 

 روزانه 13793  دانشگاه تهران عموميحقوق  6 -
 روزانه 13794  فارابي قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس  عموميحقوق  7 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 13795  دانشگاه سمنان عموميحقوق  5 - 
 روزانه 13796  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عموميحقوق  7 - 

 روزانه 13797  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  عموميحقوق  7 -
 روزانه 13798  دانشگاه شيراز عموميحقوق  6 - 
 روزانه 13799  تهران -عالمه طباطبايي دانشگاه  عموميحقوق  7 - 

 روزانه 13800  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري عموميحقوق  12 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 13801  دانشگاه قم عموميحقوق  10 - فقط مرد

 روزانه 13802  دانشگاه قم عموميحقوق  10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 13803  بابلسر -دانشگاه مازندران  عموميحقوق  8 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -مي باشد   روزانه 13804  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مديريت نظارت و بازرسي 20 -
 روزانه 13805  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري و بازرسي مديريت نظارت 12 - فقط مرد
 روزانه 13806  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري مديريت دادگستري 12 - فقط مرد

 روزانه 13807  دانشگاه تبريز حقوق دادرسي اداري 5 - 
 روزانه 13808  مات اداري دادگستريدانشگاه علوم قضايي و خد حقوق دادرسي اداري 12 - فقط مرد

 نوبت دوم 13809  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  عموميحقوق  2 - 
 نوبت دوم 13810  دانشگاه تبريز عموميحقوق  4 -

 نوبت دوم 13811  دانشگاه تهران عموميحقوق  6 - 
 نوبت دوم 13812  يس فارابي قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرد عموميحقوق  4 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 13813  دانشگاه سمنان عموميحقوق  2 - 
 نوبت دوم 13814  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عموميحقوق  5 -

 نوبت دوم 13815  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  عموميحقوق  4 - 
ومنوبت د 13816  بابلسر -دانشگاه مازندران  عموميحقوق  3 -   

 نوبت دوم 13817  دانشگاه تبريز حقوق دادرسي اداري 3 - 
 مجازي 13818  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) عموميحقوق  40 - آموزش محور

 مجازي 13819  دانشگاه قم عموميحقوق  20 - فقط مرد - آموزش محور 
آموزش  - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 فقط زن - محور 
 مجازي 13820  دانشگاه قم عموميوق حق 20 -

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 13821  دانشگاه تبريز عموميحقوق  6 -

 عموميحقوق  7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 13822  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 13823  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عموميحقوق  7 - خودگردان دانشگاه محل تحصيل پرديس

 پرديس خودگردان 13824  دانشگاه شيراز عموميحقوق  6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ودگردانپرديس خ 13825  بابلسر -دانشگاه مازندران  عموميحقوق  3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

 پيام نور 13826  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  حقوق دادرسي اداري 20 - 
 غيرانتفاعي 13827  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال  عموميحقوق  20 - 

 غيرانتفاعي 13828  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  عموميحقوق  20 -
 غيرانتفاعي 13829  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  عموميحقوق  15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 13830  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  عموميحقوق  20 - 
 غيرانتفاعي 13831  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  عموميحقوق  20 - 

 غيرانتفاعي 13832  قم -ر موسسه غيرانتفاعي طلوع مه عموميحقوق  15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13833  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  عموميحقوق  15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 13834  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  عموميحقوق  20 - 
 ) 5مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126

 روزانه 13835  دانشگاه تهران بشرحقوق  4 -  
 روزانه 13836  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بشرحقوق  6 - 
 روزانه 13837  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  بشرحقوق  8 - 

 روزانه 13838  بابلسر -دانشگاه مازندران  بشرحقوق  8 -
 نوبت دوم 13839  دانشگاه تهران بشرحقوق  4 - 
منوبت دو 13840  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بشرحقوق  3 -   

 نوبت دوم 13841  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  بشرحقوق  4 - 
 نوبت دوم 13842  بابلسر -دانشگاه مازندران  بشرحقوق  4 -
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  صفحه 78 
 

 ) 5مجموعه حقوق (كد ضريب  -  1126  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 پرديس خودگردان 13843  تهران –دانشگاه شهيد بهشتي  بشرحقوق  6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 13844  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  بشرحقوق  15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 ) 6مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126

 روزانه 13845  دانشگاه تربيت مدرس مالكيت فكري حقوق 5 -  
 روزانه 13846  دانشگاه تهران حقوق مالكيت فكري 4 - 
 روزانه 13847  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق مالكيت فكري 7 - 
 روزانه 13848  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق مالكيت فكري 8 - 

 روزانه 13849  دانشگاه قم حقوق مالكيت فكري 10 - فقط مرد
 روزانه 13850  دانشگاه قم حقوق مالكيت فكري 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 13851  دانشگاه تهران حقوق مالكيت فكري 4 - 
 نوبت دوم 13852  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق مالكيت فكري 4 - 

 نوبت دوم 13853  تهران -مه طباطبايي دانشگاه عال حقوق مالكيت فكري 4 -

 حقوق مالكيت فكري 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 13854  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
انپرديس خودگرد 13855  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق مالكيت فكري 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 13856  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق مالكيت فكري 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 13857  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  حقوق تجارت الكترونيكي 20 - 
 ) 7مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126

 روزانه 13858  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه  حقوق محيط زيست 6 -  
 روزانه 13859  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق محيط زيست 4 - 

 نوبت دوم 13860  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق محيط زيست 3 -
 نوبت دوم 13861  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق محيط زيست 2 - 

 پرديس خودگردان 13862  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  قوق محيط زيستح 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 ) 8مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126

 روزانه 13863  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) المللحقوق تجارت بين 7 -  توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13864  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللحقوق تجارت بين 7 - 
 روزانه 13865  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللحقوق تجارت بين 7 - 

 روزانه 13866  دانشگاه تهران حقوق نفت و گاز 5 -
 روزانه 13867  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق نفت و گاز 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13868  دانشگاه صنعت نفت حقوق نفت و گاز 10 - محل تحصيل واحد آبادان

 روزانه 13869  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق نفت و گاز 8 - 
 نوبت دوم 13870  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) المللحقوق تجارت بين 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 13871  تهران -هيد بهشتي دانشگاه ش المللحقوق تجارت بين 4 - 
 نوبت دوم 13872  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللحقوق تجارت بين 4 - 
 نوبت دوم 13873  دانشگاه تهران حقوق نفت و گاز 5 - 

منوبت دو 13874  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق نفت و گاز 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه  

 نوبت دوم 13875  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق نفت و گاز 4 - 
 پرديس خودگردان 13876  تهران –دانشگاه شهيد بهشتي  المللحقوق تجارت بين 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 حقوق نفت و گاز 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 13877  اي امسال درتهران)صرفاوروديه

 غيرانتفاعي 13878  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار المللحقوق تجارت بين 20 - 
 غيرانتفاعي 13879  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  المللحقوق تجارت بين 20 -

 غيرانتفاعي 13880  نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  المللحقوق تجارت بين 20 - 
 غيرانتفاعي 13881  چالوس -موسسه غيرانتفاعي طبرستان  المللحقوق تجارت بين 20 - 
 غيرانتفاعي 13882  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  حقوق نفت و گاز 20 - 

 ) 9مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126

 روزانه 13883  شگاه اروميهدان و حقوق گرايش حقوق خانوادهاسالمي معارف  15 -  
 روزانه 13884  دانشگاه امام صادق (ع ) و حقوق گرايش حقوق خانوادهاسالمي معارف  14 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 13885  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق خانواده 7 -
 روزانه 13886  ايي و خدمات اداري دادگستريدانشگاه علوم قض حقوق خانواده 12 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 13887  دانشگاه اروميه و حقوق گرايش حقوق خانوادهاسالمي معارف  5 - 
 نوبت دوم 13888  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق خانواده 4 - 

 پرديس خودگردان 13889  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق خانواده 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 13890  تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  حقوق خانواده 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

 ) 10مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126

 روزانه 13891  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق ارتباطات 8 -  
 نوبت دوم 13892  تهران -گاه عالمه طباطبايي دانش حقوق ارتباطات 4 - 

 ) 11مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126

 روزانه 13893  دانشگاه تهران الملليبيناقتصادي تجاري حقوق  7 -  
 روزانه 13894  دانشگاه شهركرد هاي تجاريحقوق شركت 5 - 

 روزانه 13895  نشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستريدا هاي تجاريحقوق شركت 12 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 13896  دانشگاه تهران الملليبيناقتصادي تجاري حقوق  4 - 

 الملليبيناقتصادي تجاري حقوق  7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

نپرديس خودگردا 13897  صرفاوروديهاي امسال درتهران)  
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  صفحه 79 
 

 ) 1شناسي (كد ضريب ايران - 1127

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 13898  دانشگاه تهران شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 7 -  
 روزانه 13899  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي عموميرانشناسي گرايش ايايران 4 -
 روزانه 13900  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 5 -
 روزانه 13901  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 8 -
 روزانه 13902  قزوين - انشگاه بين المللي امام خميني (ره ) د شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 8 -
 روزانه 13903  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 4 -
 روزانه 13904  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 5 -
 روزانه 13905  رشت -دانشگاه گيالن  تاريخشناسي شناسي گرايش ايرانايران 8 -
 روزانه 13906  دانشگاه يزد شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 10 -
 روزانه 13907  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فرهنگيشناسي گرايش آداب و رسوم و ميراث ايران 4 -
 روزانه 13908  تهران -اه شهيد بهشتي دانشگ فرهنگيشناسي گرايش آداب و رسوم و ميراث ايران 5 -
 روزانه 13909  رشت -دانشگاه گيالن  فرهنگيشناسي گرايش آداب و رسوم و ميراث ايران 8 -

 روزانه 13910  دانشگاه ميبد فرهنگيشناسي گرايش آداب و رسوم و ميراث ايران 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 13911  دانشگاه تهران سي عموميشناشناسي گرايش ايرانايران 5 -
 نوبت دوم 13912  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 2 -
 نوبت دوم 13913  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 2 -
 نوبت دوم 13914  رشت -گيالن دانشگاه  شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 2 -
 نوبت دوم 13915  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 2 -
 نوبت دوم 13916  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 2 -
 نوبت دوم 13917  تهران -نشگاه شهيد بهشتي دا شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 2 -
 نوبت دوم 13918  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 2 -
 نوبت دوم 13919  دانشگاه يزد شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 4 -
 نوبت دوم 13920  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر فرهنگيشناسي گرايش آداب و رسوم و ميراث ايران 2 -
 نوبت دوم 13921  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فرهنگيشناسي گرايش آداب و رسوم و ميراث ايران 2 -
 نوبت دوم 13922  رشت -دانشگاه گيالن  فرهنگيشناسي گرايش آداب و رسوم و ميراث ايران 2 -

 نوبت دوم 13923  دانشگاه ميبد فرهنگياب و رسوم و ميراث شناسي گرايش آدايران 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 پرديس خودگردان 13924  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13925  تهران -ه شهيد بهشتي دانشگا شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13926  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فرهنگيشناسي گرايش آداب و رسوم و ميراث ايران 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 2شناسي (كد ضريب ايران - 1127

  - 5 
شناسي و مرمت شناسي گرايش اصول نسخهايران
 آراييو نسخه خطيهاي خهنس

 روزانه 13927  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2 
شناسي و مرمت شناسي گرايش اصول نسخهايران
 آراييو نسخه خطيهاي نسخه

 نوبت دوم 13928  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
و مرمت شناسي شناسي گرايش اصول نسخهايران
 آراييو نسخه خطيهاي نسخه

 پرديس خودگردان 13929  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 15 - فقط مرد
شناسي و مرمت شناسي گرايش اصول نسخهايران
 آراييو نسخه خطيهاي نسخه

 غيرانتفاعي 13930  مشهد –دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 15 - نفقط ز - توضيحات در انتهاي دفترچه 
شناسي و مرمت شناسي گرايش اصول نسخهايران
 آراييو نسخه خطيهاي نسخه

 غيرانتفاعي 13931  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 ) 1آموزش زبان ژاپني (كد ضريب  - 1128

 روزانه 13932  دانشگاه تهران آموزش زبان ژاپني 7 -  
 نوبت دوم 13933  دانشگاه تهران آموزش زبان ژاپني 4 -

 ) 1زبان و ادبيات اردو (كد ضريب  - 1129

 روزانه 13934  دانشگاه تهران زبان و ادبيات اردو 6 -  
 نوبت دوم 13935  دانشگاه تهران زبان و ادبيات اردو 3 -

 ) 1الملل (كد ضريب مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130

 روزانه 13936  بروجرد - ي دانشگاه آيت اله بروجرد سياسيعلوم 17 -  
 روزانه 13937  دانشگاه اصفهان سياسيعلوم 14 -
 روزانه 13938  دانشگاه بيرجند سياسيعلوم 14 -

 روزانه 13939  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  سياسيعلوم 10 - 
 روزانه 13940  دانشگاه تبريز سياسيعلوم 8 -
 روزانه 13941  گاه تربيت مدرسدانش سياسيعلوم 6 -
 روزانه 13942  دانشگاه تهران سياسيعلوم 14 -

 روزانه 13943  تهران -دانشگاه خوارزمي  سياسيعلوم 10 - محل تحصيل تهران
 روزانه 13944  كرمانشاه - دانشگاه رازي  سياسيعلوم 6 -
وزانهر 13945  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  سياسيعلوم 4 -  

 روزانه 13946  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  سياسيعلوم 4 - 
 روزانه 13947  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياسيعلوم 5 -
 روزانه 13948  دانشگاه شيراز سياسيعلوم 12 -
 روزانه 13949  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  سياسيعلوم 16 -
 روزانه 13950  سي مشهددانشگاه فردو سياسيعلوم 8 -
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گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 80 
 

 ) 1الملل (كد ضريب مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

وزانهر 13951  رشت –دانشگاه گيالن  سياسيعلوم 10 -  

 روزانه 13952  بابلسر -دانشگاه مازندران  سياسيعلوم 9 -
 روزانه 13953  دانشگاه ياسوج سياسيعلوم 12 -
 روزانه 13954  دانشگاه يزد سياسيعلوم 9 -

 روزانه 13955  قم -مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه  تربيت مربي علوم سياسي 30 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي  روزانه 13956  دانشگاه تهران سياستگذاري عمومي 5 -

 روزانه 13957  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  سياستگذاري عمومي 8 -
 نوبت دوم 13958  بروجرد - دانشگاه آيت اله بروجردي  سياسيعلوم 4 -
 نوبت دوم 13959  اه اصفهاندانشگ سياسيعلوم 7 -
 نوبت دوم 13960  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  سياسيعلوم 4 -
 نوبت دوم 13961  دانشگاه تبريز سياسيعلوم 6 -
 نوبت دوم 13962  دانشگاه تهران سياسيعلوم 14 -

 نوبت دوم 13963  تهران -دانشگاه خوارزمي  سياسيعلوم 4 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 13964  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  سياسيعلوم 1 -
 نوبت دوم 13965  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  سياسيعلوم 4 -
 نوبت دوم 13966  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياسيعلوم 2 -
 نوبت دوم 13967  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  سياسيعلوم 8 -
 نوبت دوم 13968  دانشگاه فردوسي مشهد سياسيعلوم 3 -
 نوبت دوم 13969  رشت -دانشگاه گيالن  سياسيعلوم 5 -
 نوبت دوم 13970  بابلسر -دانشگاه مازندران  سياسيعلوم 5 -
 نوبت دوم 13971  دانشگاه ياسوج سياسيعلوم 3 -
 نوبت دوم 13972  دانشگاه يزد سياسيعلوم 3 -

ل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسيمح  نوبت دوم 13973  دانشگاه تهران سياستگذاري عمومي 4 -
 نوبت دوم 13974  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  سياستگذاري عمومي 4 -

 مجازي 13975  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياسيعلوم 40 - آموزش محور
ريزمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تب  پرديس خودگردان 13976  دانشگاه تبريز سياسيعلوم 8 -

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران  پرديس خودگردان 13977  تهران -دانشگاه خوارزمي  سياسيعلوم 10 -
دانپرديس خودگر 13978  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  سياسيعلوم 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

 پرديس خودگردان 13979  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياسيعلوم 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13980  دانشگاه شيراز سياسيعلوم 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 13981  مركز زرين شهر - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  سياسيعلوم 20 -
 پيام نور 13982  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  سياسيعلوم 20 -
 پيام نور 13983  مركز قوچان - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  سياسيعلوم 20 -
 پيام نور 13984  مركز قزوين - دانشگاه پيام نور استان قزوين  سياسيعلوم 20 -
 پيام نور 13985  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  سياسيعلوم 20 -
 پيام نور 13986  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  سياسيعلوم 20 -

حوزه هاي  2ويژه طالب داراي مدرك سطح 
 - علميه و يا طالب داراي مدرك كارشناسي 

 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 13987  قم –دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  يسياسعلوم 7 -

 غيرانتفاعي 13988  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  سياسيعلوم 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 13989  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي مولوي  سياسيعلوم 20 -

 ) 2ل (كد ضريب الملمجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130

 روزانه 13990  دانشگاه اصفهان المللروابط بين 7 -  
 روزانه 13991  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  المللروابط بين 10 -
 روزانه 13992  دانشگاه تربيت مدرس المللروابط بين 5 -
 روزانه 13993  دانشگاه تهران المللروابط بين 7 -

 روزانه 13994  تهران -دانشگاه خوارزمي  المللروابط بين 9 - ل تهرانمحل تحصي
 روزانه 13995  كرمانشاه - دانشگاه رازي  المللروابط بين 6 -
 روزانه 13996  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللروابط بين 7 -
 روزانه 13997  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللروابط بين 16 -
 روزانه 13998  دانشگاه فردوسي مشهد المللروابط بين 6 -
 روزانه 13999  رشت -دانشگاه گيالن  المللروابط بين 15 -
 روزانه 14000  بابلسر -دانشگاه مازندران  المللروابط بين 12 -
 روزانه 14001  دانشگاه يزد المللروابط بين 8 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - لح مي باشد مس
 محل تحصيل تهران -فقط مرد  -

 روزانه 14004  دانشگاه صنعتي مالك اشتر الملل گرايش ديپلماسي كنترل تسليحاتروابط بين 12 -

 نوبت دوم 14005  دانشگاه اصفهان المللروابط بين 4 -
 نوبت دوم 14006  قزوين - ره ) دانشگاه بين المللي امام خميني ( المللروابط بين 4 -
 نوبت دوم 14007  دانشگاه تهران المللروابط بين 7 -
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گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 81 
 

 ) 2الملل (كد ضريب مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 14008  تهران –دانشگاه خوارزمي  المللروابط بين 3 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 14009  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللروابط بين 4 -
 نوبت دوم 14010  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللروابط بين 8 -
 نوبت دوم 14011  ي مشهددانشگاه فردوس المللروابط بين 2 -
 نوبت دوم 14012  رشت -دانشگاه گيالن  المللروابط بين 12 -
 نوبت دوم 14013  بابلسر -دانشگاه مازندران  المللروابط بين 9 -
 نوبت دوم 14014  دانشگاه يزد المللروابط بين 3 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
هاي دفترچه شرايط در انت - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -فقط مرد  -
 نوبت دوم 14015  دانشگاه صنعتي مالك اشتر الملل گرايش ديپلماسي كنترل تسليحاتروابط بين 12 -

 مجازي 14016  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللروابط بين 40 - آموزش محور
گردانپرديس خود 14017  دانشگاه تربيت مدرس المللروابط بين 5 -  

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در 
 تهران

 پرديس خودگردان 14018  تهران -دانشگاه خوارزمي  المللروابط بين 9 -

 پرديس خودگردان 14019  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللروابط بين 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14020  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللط بينرواب 16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14021  رشت -دانشگاه گيالن  المللروابط بين 14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 14022  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  المللروابط بين 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 ) 3الملل (كد ضريب مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130

 روزانه 14023  دانشگاه تهران ايمنطقهمطالعات  20 -  
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 

فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -مي باشد  وزانهر 14024  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  ايمنطقهمطالعات  20 -  

 روزانه 14025  تهران -دانشگاه خوارزمي  ايمنطقهمطالعات  10 - محل تحصيل تهران
 روزانه 14026  كرمانشاه - دانشگاه رازي  ايمنطقهمطالعات  5 -
 روزانه 14027  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ايمنطقهمطالعات  7 -
انهروز 14028  دانشگاه شيراز ايمنطقهمطالعات  15 -  

 روزانه 14029  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ايمنطقهمطالعات  40 -
محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 

 موسسه آموزش عالي بيمه اكو
 روزانه 14030  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ايمنطقهمطالعات  10 -

 روزانه 14031  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  ايمنطقهمطالعات  14 -
 روزانه 14032  دانشگاه يزد ايمنطقهمطالعات  8 -

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي اي گرايش مطالعات خاورميانه و شمال آفريقامنطقهمطالعات  4 -  روزانه 14033  دانشگاه تهران
محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي عات آسياي مركزي و قفقازاي گرايش مطالمنطقهمطالعات  4 -  روزانه 14034  دانشگاه تهران
محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي  روزانه 14035  دانشگاه تهران اي گرايش مطالعات اروپامنطقهمطالعات  4 -
محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي  روزانه 14036  ندانشگاه تهرا اي گرايش مطالعات آمريكاي شماليمنطقهمطالعات  4 -
محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي  روزانه 14037  دانشگاه تهران اي گرايش مطالعات آسياي جنوب شرقيمنطقهمطالعات  4 -

 روزانه 26461  وزارت امور خارجه –الملل دانشكده روابط بين ايمنطقهمطالعات  7   فقط زن –شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 26462  وزارت امور خارجه –الملل دانشكده روابط بين ايمنطقهمطالعات  13   فقط مرد –ي دفترچه شرايط در انتها

 نوبت دوم 14038  دانشگاه تهران ايمنطقهمطالعات  20 -
 نوبت دوم 14039  تهران –دانشگاه خوارزمي  ايمنطقهمطالعات  4 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 14040  تهران -شگاه شهيد بهشتي دان ايمنطقهمطالعات  4 -
 نوبت دوم 14041  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ايمنطقهمطالعات  20 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 موسسه آموزش عالي بيمه اكو

 نوبت دوم 14042  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ايمنطقهمطالعات  10 -

 نوبت دوم 14043  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  ايمنطقهمطالعات  4 -
 نوبت دوم 14044  دانشگاه يزد ايمنطقهمطالعات  3 -

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي - 4 
اي گرايش مطالعات خاورميانه و شمال منطقهمطالعات 

 آفريقا
 نوبت دوم 14045  دانشگاه تهران

علوم سياسي محل تحصيل دانشكده حقوق و - 4 
اي گرايش مطالعات آسياي مركزي و منطقهمطالعات 

 قفقاز
 نوبت دوم 14046  دانشگاه تهران

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي  نوبت دوم 14047  دانشگاه تهران اي گرايش مطالعات اروپامنطقهمطالعات  4 -
محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي  نوبت دوم 14048  دانشگاه تهران اي گرايش مطالعات آمريكاي شمالينطقهممطالعات  4 -
محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي - 4 

اي گرايش مطالعات آسياي جنوب منطقهمطالعات 
 شرقي

 نوبت دوم 14049  دانشگاه تهران
 پرديس خودگردان 14050  تهران -ي دانشگاه شهيد بهشت ايمنطقهمطالعات  7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14051  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ايمنطقهمطالعات  40 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

مشترك با دانشگاه دولتي زبان شناسي 
شرايط در  - ) كشور روسيه MSLUمسكو(

محل تحصيل موسسه  - انتهاي دفترچه 
 اكوآموزش عالي بيمه 

 مشترك 14052  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ايمنطقهمطالعات  6 -

حوزه هاي  2ويژه طالب داراي مدرك سطح 
 - علميه و يا طالب داراي مدرك كارشناسي 

 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
- 15 

اي گرايش مطالعات خاورميانه و شمال منطقهمطالعات 
 آفريقا

 غيرانتفاعي 14053  قم -باقرالعلوم(ع )  دانشگاه غيرانتفاعي
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  صفحه 82 
 

 ) 4الملل (كد ضريب مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 14054  همدان –گاه بوعلي سينا دانش در اسالمسياسي انديشه  10 -  
محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه 

 روزانه 14055  دانشگاه تهران در اسالمسياسي انديشه  6 - اسالمي
 روزانه 14056  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  در اسالمسياسي انديشه  5 -
 روزانه 14057  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  در اسالمسياسي انديشه  16 -
 روزانه 14058  بابلسر -دانشگاه مازندران  در اسالمسياسي انديشه  4 -

 روزانه 14059  پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي در اسالمسياسي انديشه  5 - شرايط در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي  نوبت دوم 14060  دانشگاه تهران اسالم درسياسي انديشه  3 -

 نوبت دوم 14061  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  در اسالمسياسي انديشه  2 -
 نوبت دوم 14062  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  در اسالمسياسي انديشه  8 -
 نوبت دوم 14063  بابلسر -دانشگاه مازندران  در اسالمسياسي انديشه  3 -

 مجازي 14064  قم -موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)  در اسالمسياسي انديشه  40 - آموزش محور -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 14065  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  در اسالمسياسي انديشه  5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

حوزه هاي  2 ويژه طالب داراي مدرك سطح
 - علميه و يا طالب داراي مدرك كارشناسي 

 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 14066  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  در اسالمسياسي انديشه  10 -

 غيرانتفاعي 14067  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  در اسالمسياسي انديشه  15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 ) 5الملل (كد ضريب مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130

 روزانه 14068  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  الملليبينهاي و سازمانديپلماسي  7 -  
 روزانه 14069  ت امور خارجهوزار -دانشكده روابط بين الملل  الملليبينهاي و سازمانديپلماسي  7 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 14070  وزارت امور خارجه -دانشكده روابط بين الملل  الملليبينهاي و سازمانديپلماسي  13 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 14071  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  الملليبينهاي و سازمانديپلماسي  7 -
 * ) 1ات جهان (كد ضريب مطالع - 1131

مطالعات جهان گرايش مطالعات كشورهاي آلماني زبان 4 -    روزانه 14072  دانشگاه تهران
مطالعات جهان گرايش مطالعات كشورهاي آلماني زبان 4 -   نوبت دوم 14073  دانشگاه تهران

 * ) 2مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14074  دانشگاه تهران كاي التينمطالعات جهان گرايش مطالعات آمري 4 -  
 نوبت دوم 14075  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات آمريكاي التين 4 - 

 * ) 3مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14076  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات بريتانيا 4 -  
 نوبت دوم 14077  دانشگاه تهران يامطالعات جهان گرايش مطالعات بريتان 4 - 

 * ) 4مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14078  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات روسيه 4 -  
 نوبت دوم 14079  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات روسيه 4 - 

 * ) 5مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14080  دانشگاه تهران رايش مطالعات فرانسهمطالعات جهان گ 4 -  
 نوبت دوم 14081  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات فرانسه 4 - 

 * ) 6مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14082  دانشگاه تهران قاره هندمطالعات جهان گرايش مطالعات شبه 4 -  
 نوبت دوم 14083  دانشگاه تهران قاره هندشبه مطالعات جهان گرايش مطالعات 4 - 

 * ) 7مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14084  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات آمريكاي شمالي 4 -  
 نوبت دوم 14085  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات آمريكاي شمالي 4 - 

 * ) 8ب مطالعات جهان (كد ضري - 1131
 روزانه 14086  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات ژاپن 4 -  كامل به زبان ژاپني يا انگليسي تسلط 
 نوبت دوم 14087  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات ژاپن 4 - كامل به زبان ژاپني يا انگليسي تسلط 

 * ) 9مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14088  دانشگاه تهران ت جهان گرايش مطالعات فلسطينمطالعا 4 -  
 نوبت دوم 14089  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات فلسطين 4 - 

 * ) 10مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14090  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات مصر 4 -  
 نوبت دوم 14091  دانشگاه تهران مصر مطالعات جهان گرايش مطالعات 4 - 

 * ) 11مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14092  دانشگاه ايالم مطالعات جهان گرايش مطالعات عراق 10 -  
 روزانه 14093  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات عراق 4 - 
 نوبت دوم 14094  دانشگاه ايالم مطالعات جهان گرايش مطالعات عراق 4 - 
 نوبت دوم 14095  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات عراق 4 - 

 * ) 12مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14096  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات جنوب آفريقا 4 -  
دوم نوبت 14097  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات جنوب آفريقا 4 -   

  پذيرش در اين رشته به صورت خاص با شرايط تسلط كامل به زبان و همراه با مصاحبه (به زبان تخصصي رشته) خواهد بود. *
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  صفحه 83 
 

 ) 1شناسي (كد ضريب باستان - 1132  

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال
 صيليدوره تح  تحصيل

دوم  اول

 روزانه 14098  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 4 -  
 روزانه 14099  دانشگاه بيرجند شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 4 -
 روزانه 14100  دانشگاه تربيت مدرس شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 4 -

 روزانه 14101  دانشگاه تربيت مدرس شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 1 - خوابگاه فاقد
 روزانه 14102  دانشگاه تهران شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 4 -
 روزانه 14103  دانشگاه جيرفت شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 4 -

 روزانه 14104  كرمانشاه - دانشگاه رازي  تاريخ ايران شناسي گرايش پيش ازباستان 4 - 
 روزانه 14105  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 14 -
 روزانه 14106  دانشگاه شهركرد شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 5 -
 روزانه 14107  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  انشناسي گرايش پيش از تاريخ ايرباستان 5 -
 روزانه 14108  دانشگاه كاشان شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 5 -
 روزانه 14109  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 5 -
 روزانه 14110  اردبيل - ردبيلي دانشگاه محقق ا شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 10 -

 روزانه 14111  دانشگاه نيشابور شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 4 - 
 روزانه 14112  دانشگاه هنر اسالمي تبريز شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 8 -
انهروز 14113  دانشگاه هنر اصفهان شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 7 -  

 روزانه 14114  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 4 -
 روزانه 14115  دانشگاه بيرجند شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 4 -
 روزانه 14116  دانشگاه تهران شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 4 -
 روزانه 14117  دانشگاه جيرفت دوران تاريخي ايرانشناسي گرايش باستان 3 -

 روزانه 14118  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 4 - 
 روزانه 14119  دانشگاه شهركرد شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 5 -
 روزانه 14120  تهران -نشگاه شهيد بهشتي دا شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 5 -
 روزانه 14121  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 3 -
 روزانه 14122  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 10 -
 روزانه 14123  شگاه نيشابوردان شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 6 -
 روزانه 14124  دانشگاه هنر اصفهان شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 7 -

 - 4 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و باستان

 هاي ديگرسرزمين
 روزانه 14125  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 

 - 8 
ايران و شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي باستان

 هاي ديگرسرزمين
 روزانه 14126  دانشگاه بيرجند

 - 4 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و باستان

 هاي ديگرسرزمين
 روزانه 14127  دانشگاه تربيت مدرس

 1 - فاقد خوابگاه
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و باستان

 هاي ديگرسرزمين
 روزانه 14128  دانشگاه تربيت مدرس

 - 4 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و باستان

 هاي ديگرسرزمين
 روزانه 14129  دانشگاه تهران

 - 6 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و باستان

 هاي ديگرسرزمين
 روزانه 14130  دانشگاه جيرفت

 - 3 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و باستان

 هاي ديگررزمينس
 روزانه 14131  زاهدان –دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 6 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و باستان

 هاي ديگرسرزمين
 روزانه 14132  دانشگاه شهركرد

 - 7 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و باستان

 هاي ديگرسرزمين
 روزانه 14133  دانشگاه كاشان

 - 8 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و باستان

 هاي ديگرسرزمين
 روزانه 14134  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 10 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و باستان

 هاي ديگرسرزمين
 روزانه 14135  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 6 
نگ اسالمي ايران و شناسي گرايش تمدن و فرهباستان

 هاي ديگرسرزمين
 روزانه 14136  دانشگاه نيشابور

 - 8 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و باستان

 هاي ديگرسرزمين
 روزانه 14137  دانشگاه هنر اسالمي تبريز

 - 7 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و باستان

 هاي ديگرسرزمين
 روزانه 14138  ندانشگاه هنر اصفها

 نوبت دوم 14139  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 2 - 
 نوبت دوم 14140  دانشگاه بيرجند شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 1 -
 نوبت دوم 14141  دانشگاه تهران شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 4 -
 نوبت دوم 14142  دانشگاه جيرفت شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانستانبا 1 -
 نوبت دوم 14143  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 1 -
 نوبت دوم 14144  دانشگاه كاشان شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 3 -
 نوبت دوم 14145  بابلسر -دانشگاه مازندران  تاريخ ايرانشناسي گرايش پيش از باستان 4 -

 نوبت دوم 14146  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 6 - 
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گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 84 
 

 ) 1شناسي (كد ضريب باستان - 1132  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 14147  همدان –دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 2 -
 نوبت دوم 14148  دانشگاه بيرجند شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 1 -

 نوبت دوم 14149  دانشگاه تهران شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 4 - 
 نوبت دوم 14150  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 1 - 

 نوبت دوم 14151  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 1 -
 نوبت دوم 14152  بابلسر -نشگاه مازندران دا شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 1 -

 نوبت دوم 14153  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 6 - 

 - 2 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و باستان

 هاي ديگرسرزمين
 نوبت دوم 14154  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
ي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و شناسباستان

 هاي ديگرسرزمين
 نوبت دوم 14155  دانشگاه بيرجند

 - 4 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و باستان

 هاي ديگرسرزمين
 نوبت دوم 14156  دانشگاه تهران

 - 2 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و باستان

 هاي ديگرسرزمين
 نوبت دوم 14157  جيرفت دانشگاه

 - 1 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و باستان

 هاي ديگرسرزمين
 نوبت دوم 14158  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 5 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و باستان

 هاي ديگرسرزمين
 نوبت دوم 14159  دانشگاه كاشان

 - 4 
ي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و شناسباستان

 هاي ديگرسرزمين
 نوبت دوم 14160  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 6 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و باستان

 هاي ديگرسرزمين
 نوبت دوم 14161  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 

 پرديس خودگردان 14162  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ي گرايش پيش از تاريخ ايرانشناسباستان 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14163  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 14164  گرگان -فاعي گلستان موسسه غيرانت شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 20 -
 غيرانتفاعي 14165  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 20 - 

روان - 1133  ) 1شناسي (كد ضريب مجموعه 

 روزانه 14166  دانشگاه اراك شناسي عموميروان 12 -  
 روزانه 14167  ندانشگاه اردكا شناسي عموميروان 10 - 
 روزانه 14168  دانشگاه اروميه شناسي عموميروان 15 - 

 روزانه 14169  دانشگاه اصفهان شناسي عموميروان 5 -
 روزانه 14170  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسي عموميروان 9 - فقط زن

 روزانه 14171  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسي عموميروان 10 - 
 روزانه 14172  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شناسي عموميروان 10 - 

 روزانه 14173  دانشگاه تبريز شناسي عموميروان 7 -
 روزانه 14174  دانشگاه تربيت مدرس شناسي عموميروان 6 - 

وزانهر 14175  دانشگاه تربيت مدرس شناسي عموميروان 1 - فاقد خوابگاه  

 روزانه 14176  دانشگاه تهران شناسي عموميروان 5 - 
 روزانه 14177  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسي عموميروان 8 -

 روزانه 14178  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي عموميروان 8 - 
 روزانه 14179  كرمانشاه - دانشگاه رازي  شناسي عموميروان 6 - 
 روزانه 14180  دانشگاه زنجان شناسي عموميروان 15 - 

 روزانه 14181  كازرون –دانشگاه سلمان فارسي  شناسي عموميروان 18 -
 روزانه 14182  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) شناسي عموميروان - 12 
نهروزا 14183  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي عموميروان 20 -   

 روزانه 14184  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي عموميروان 5 - 
 روزانه 14185  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي عموميروان 5 -

 روزانه 14186  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي عموميروان 19 - 
 روزانه 14187  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي عموميروان 8 - 
 روزانه 14188  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي عموميروان 8 - 

 روزانه 14189  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي عموميروان 12 -
 روزانه 14190  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي عموميروان 8 - 
 روزانه 14191  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي عموميروان 10 - 
 روزانه 14192  دانشگاه مالير شناسي عموميروان 20 - 

 روزانه 14193  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي عموميروان 10 -
 روزانه 14194  دانشگاه يزد شناسي عموميروان 14 - 
 نوبت دوم 14195  دانشگاه اراك شناسي عموميروان 10 - 
 نوبت دوم 14196  دانشگاه اردكان شناسي عموميروان 5 - 

 نوبت دوم 14197  دانشگاه اروميه شناسي عموميروان 5 -
 نوبت دوم 14198  دانشگاه اصفهان شناسي عموميروان 3 - 

 نوبت دوم 14199  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسي عموميروان 3 - فقط زن
 نوبت دوم 14200  قزوين - (ره )  دانشگاه بين المللي امام خميني شناسي عموميروان 5 - 

 نوبت دوم 14201  دانشگاه تبريز شناسي عموميروان 5 -
 نوبت دوم 14202  دانشگاه تهران شناسي عموميروان 5 - 
 نوبت دوم 14203  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسي عموميروان 4 - 
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گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 85 
 

 ) 1شناسي (كد ضريب مجموعه روان - 1133  ادامه

  توضيحات
پذيرش تظرفي

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

دوم  اول
 نوبت دوم 14204  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي عموميروان 4 -
 نوبت دوم 14205  دانشگاه زنجان شناسي عموميروان 2 -

 نوبت دوم 14206  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) ناسي عموميشروان - 6 
 نوبت دوم 14207  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي عموميروان 2 - 

 نوبت دوم 14208  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي عموميروان 1 -
 نوبت دوم 14209  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي عموميروان 6 -

 نوبت دوم 14210  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي عموميروان 4 - 
 نوبت دوم 14211  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي عموميروان 2 - 

 نوبت دوم 14212  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي عموميروان 12 -
ومنوبت د 14213  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي عموميروان 3 -  

 نوبت دوم 14214  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي عموميروان 5 - 
 نوبت دوم 14215  دانشگاه مالير شناسي عموميروان 5 - 

 نوبت دوم 14216  دانشگاه يزد شناسي عموميروان 5 -
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز ديس خودگردانپر 14218  دانشگاه تبريز شناسي عموميروان 7 -  

) شناسي عموميروان 7 -   پرديس خودگردان 14217 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

 شناسي عموميروان 8 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 14219  واقع در كرج)

 شناسي عموميروان 20 - 
زاهدان (محل تحصيل پرديس  - و بلوچستان دانشگاه سيستان 

 پرديس خودگردان 14220  خودگردان در چابهار)
 پرديس خودگردان 14221  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي عموميروان 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14222  تهران -يي دانشگاه عالمه طباطبا شناسي عموميروان 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14223  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي عموميروان 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 14224  مركز بناب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14225  مركز تبريز -ور استان آذربايجان شرقي دانشگاه پيام ن شناسي عموميروان 20 - 

 پيام نور 14226  مركز مهاباد - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شناسي عموميروان 20 -
 پيام نور 14227  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  شناسي عموميروان 20 -

 پيام نور 14228  مركز زرين شهر - ه پيام نور استان اصفهان دانشگا شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14229  مركز نجف اباد - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسي عموميروان 20 - 

 پيام نور 14230  واحد بهارستان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسي عموميروان 20 -
 پيام نور 14231  مركز كرج -پيام نور استان البرز  دانشگاه شناسي عموميروان 20 -

 پيام نور 14232  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14233  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي عموميروان 20 - 

 پيام نور 14234  مركز اسالمشهر -ام نور استان تهران دانشگاه پي شناسي عموميروان 20 -
 پيام نور 14235  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي عموميروان 20 -

 پيام نور 14236  مركز فردوس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14237  واحد انديمشك -نور استان خوزستان  دانشگاه پيام شناسي عموميروان 20 - 

 پيام نور 14238  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  شناسي عموميروان 20 -
 پيام نور 14239  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  شناسي عموميروان 20 -

 پيام نور 14240  مركز بافت -ن كرمان دانشگاه پيام نور استا شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14241  مركز اسالم آباد غرب - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  شناسي عموميروان 20 - 

 پيام نور 14242  مركز گرگان - دانشگاه پيام نور استان گلستان  شناسي عموميروان 20 -
 پيام نور 14243  واحد آستارا -گيالن  دانشگاه پيام نور استان شناسي عموميروان 20 -

 پيام نور 14244  واحد آستانه اشرفيه -دانشگاه پيام نور استان گيالن  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14245  مركز آمل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شناسي عموميروان 20 - 

 پيام نور 14246  مركز بهشهر -زندران دانشگاه پيام نور استان ما شناسي عموميروان 20 -
 پيام نور 14247  واحد نوشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شناسي عموميروان 20 -

 پيام نور 14248  مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14249  مركز كبودر آهنگ - ن همدان دانشگاه پيام نور استا شناسي عموميروان 20 - 

 پيام نور 14250  مركز نطنز - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 -
يام نورپ 14251  مركز گناباد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 -  

 پيام نور 14252  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 - 
 پيام نور 14253  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 - 

 پيام نور 14254  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  گراشناسي مثبتروان شناسي اسالمي گرايشروان 20 -
 پيام نور 14255  مركز رامسر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 -

 پيام نور 14256  مركز ساري -نور استان مازندران دانشگاه پيام  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 - 
 پيام نور 14257  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 - 

ورمجازي پيام ن 14258  مركز بناب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شناسي عموميروان 40 - آموزش محور  

 غيرانتفاعي 14259  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي شناسي عموميروان 20 -
 غيرانتفاعي 14260  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14261  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  شناسي عموميروان 20 - 

 غيرانتفاعي 14262  مشهد -نتفاعي خيام دانشگاه غيرا شناسي عموميروان 20 -
 غيرانتفاعي 14263  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  شناسي عموميروان 20 -

 غيرانتفاعي 14264  تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  شناسي عموميروان 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 14265  رشت - موسسه غيرانتفاعي احرار  شناسي عموميروان 20 - 

 غيرانتفاعي 14266  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  شناسي عموميروان 20 -
 غيرانتفاعي 14267  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر (ويژه خواهران)  شناسي عموميروان 20 - فقط زن
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  صفحه 86 
 

 ) 1ضريب شناسي (كد مجموعه روان - 1133  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 14268  يزد –موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  شناسي عموميروان 20 -
 غيرانتفاعي 14269  مشهد -ر موسسه غيرانتفاعي بها شناسي عموميروان 20 -

 غيرانتفاعي 14270  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14271  تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  شناسي عموميروان 20 - 

 غيرانتفاعي 14272  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي  شناسي عموميروان 20 -
 غيرانتفاعي 14273  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  شناسي عموميروان 20 -

 غيرانتفاعي 14274  مشهد - موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14275  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  شناسي عموميروان 20 - 

 غيرانتفاعي 14276  رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  ناسي عموميشروان 20 -
 غيرانتفاعي 14277  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  شناسي عموميروان 20 -

 غيرانتفاعي 14278  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14279  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز شناسي عموميروان 20 - 

 غيرانتفاعي 14280  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  شناسي عموميروان 20 -
 غيرانتفاعي 14281  قزوين - موسسه غيرانتفاعي سهروردي  شناسي عموميروان 20 -

 غيرانتفاعي 14282  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14283  گنبدكاووس - وسسه غيرانتفاعي شرق گلستان م شناسي عموميروان 20 - 

 غيرانتفاعي 14284  گنبد كاووس - موسسه غيرانتفاعي شمس  شناسي عموميروان 20 -
 غيرانتفاعي 14285  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  شناسي عموميروان 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 14286  قم -طلوع مهر  موسسه غيرانتفاعي شناسي عموميروان 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 14287  رفسنجان - موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14288  كاشان - موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  شناسي عموميروان 20 -
 غيرانتفاعي 14289  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  شناسي عموميروان 20 -

 غيرانتفاعي 14290  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14291  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  شناسي عموميروان 20 - 

 غيرانتفاعي 14292  شهر اصفهان خميني -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  شناسي عموميروان 20 -
 غيرانتفاعي 14293  موسسه غيرانتفاعي كرمان شناسي عموميروان 20 -

 غيرانتفاعي 14294  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14295  سمنان -موسسه غيرانتفاعي كومش  شناسي عموميروان 20 - 

 غيرانتفاعي 14296  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  ميشناسي عموروان 20 -
 غيرانتفاعي 14297  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  شناسي عموميروان 20 -

 غيرانتفاعي 14298  موسسه غير انتفاعي فاطميه شيراز (ويژه خواهران) شناسي عموميروان 20 - فقط زن
 گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 - شرايط در انتهاي دفترچه

قم (محل تحصيل واحد  - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 
 غيرانتفاعي 14299  شهر ري)

محل تحصيل واحد قم -شرايط در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 14300  قم - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 15 -
 غيرانتفاعي 14302  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 14301  انتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهاندانشگاه غير گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 15 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي وابسته به 
 غيرانتفاعي 14303  قم -جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 غيرانتفاعي 14304  موسسه غير انتفاعي فاطميه شيراز (ويژه خواهران) گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 26454  مشهد –موسسه غيرانتفاعي خراسان   شناسي عموميروان 20 -  

 مجازي غيرانتفاعي 14305  قم - عي قرآن و حديث دانشگاه غيرانتفا گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 30 - آموزش محور
روان - 1133  ) 2شناسي (كد ضريب مجموعه 

 روزانه 14306  دانشگاه اصفهان بالينيشناسي روان 6 -  
 روزانه 14307  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بالينيشناسي روان - 18 فقط زن

 روزانه 14308  يزدانشگاه تبر بالينيشناسي روان 7 - 
 روزانه 14309  دانشگاه تهران بالينيشناسي روان 5 - 

 روزانه 14310  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بالينيشناسي روان 8 - 
 روزانه 14311  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) بالينيشناسي روان 12 - 

 روزانه 14312  تهران - دانشگاه شاهد  بالينياسي شنروان 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 14313  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بالينيشناسي روان 5 - 
 روزانه 14314  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بالينيشناسي روان 5 - 
 روزانه 14315  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  بالينيشناسي روان 7 - 
 روزانه 14316  دانشگاه شيراز بالينيسي شناروان 15 - 
 روزانه 14317  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  بالينيشناسي روان 8 - 
 روزانه 14318  دانشگاه فردوسي مشهد بالينيشناسي روان 8 - 
 روزانه 14319  سنندج - دانشگاه كردستان  بالينيشناسي روان 8 - 
 روزانه 14320  اردبيل - شگاه محقق اردبيلي دان بالينيشناسي روان 10 - 
 روزانه 14321  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  باليني گرايش خانوادهشناسي روان 7 - 
 روزانه 14322  دانشگاه تبريز و نوجوانكودك باليني شناسي روان 7 - 
 روزانه 14323  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  و نوجوانكودك باليني شناسي روان 5 - 
 نوبت دوم 14324  دانشگاه اصفهان بالينيشناسي روان 3 - 

 نوبت دوم 14325  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بالينيشناسي روان - 7 فقط زن
 نوبت دوم 14326  دانشگاه تبريز بالينيشناسي روان 5 - 
ت دومنوب 14327  دانشگاه تهران بالينيشناسي روان 5 -   

 نوبت دوم 14328  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) بالينيشناسي روان 6 - 
 نوبت دوم 14329  تهران - دانشگاه شاهد  بالينيشناسي روان 4 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 14330  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بالينيشناسي روان 2 - 
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  صفحه 87 
 

 ) 2شناسي (كد ضريب نمجموعه روا - 1133  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 14331  تهران –دانشگاه شهيد بهشتي  بالينيشناسي روان 2 -
 نوبت دوم 14332  تهران -طبايي دانشگاه عالمه طبا بالينيشناسي روان 4 -

 نوبت دوم 14333  دانشگاه فردوسي مشهد بالينيشناسي روان 2 - 
 نوبت دوم 14334  سنندج - دانشگاه كردستان  بالينيشناسي روان 8 - 

 نوبت دوم 14335  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  بالينيشناسي روان 5 -
 نوبت دوم 14336  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  نوادهباليني گرايش خاشناسي روان 4 -

 نوبت دوم 14337  دانشگاه تبريز و نوجوانكودك باليني شناسي روان 5 - 
 نوبت دوم 14338  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  و نوجوانكودك باليني شناسي روان 2 - 

 پرديس خودگردان 14339  دانشگاه اصفهان يبالينشناسي روان 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 14340  دانشگاه تبريز بالينيشناسي روان 7 -

) بالينيشناسي روان 7 -   پرديس خودگردان 14341 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

 ينيبالشناسي روان 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 14342  صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 بالينيشناسي روان 8 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 14343  واقع در كرج)
 پرديس خودگردان 14344  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بالينياسي شنروان 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14345  دانشگاه شيراز بالينيشناسي روان 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14346  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  باليني گرايش خانوادهشناسي روان 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 تبريز

 پرديس خودگردان 14348  دانشگاه تبريز و نوجوانكودك باليني شناسي روان 7 -

) و نوجوانكودك باليني شناسي روان 7 -   پرديس خودگردان 14347 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
 پرديس خودگردان 14349  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  و نوجوانكودك باليني شناسي روان 3 - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 

 پيام نور 14350  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  بالينيشناسي روان 20 -
 پيام نور 14351  مركز بوشهر -ن بوشهر دانشگاه پيام نور استا و نوجوانكودك باليني شناسي روان 20 -

 غيرانتفاعي 14352  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  بالينيشناسي روان 20 - 
 غيرانتفاعي 14353  ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  بالينيشناسي روان 20 - 

 غيرانتفاعي 14354  تهران - فرهنگ  دانشگاه غيرانتفاعي علم و باليني گرايش خانوادهشناسي روان 20 -

 و نوجوانكودك باليني شناسي روان 20 - 
يزد (محل تحصيل واحد  -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 

 غيرانتفاعي 14355  اشكذر)

روان - 1133  ) 3شناسي (كد ضريب مجموعه 

 روزانه 14356  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  گيري (روانسنجي)سنجش و اندازه 8 -  
 نوبت دوم 14357  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  گيري (روانسنجي)سنجش و اندازه 4 -

روان - 1133  ) 4شناسي (كد ضريب مجموعه 

 روزانه 14358  دانشگاه اصفهان شناسي صنعتي و سازمانيروان 5 -  
 روزانه 14359  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي صنعتي و سازمانيروان 4 -

 روزانه 14360  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  شناسي صنعتي و سازمانيروان 10 - 
 روزانه 14361  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي صنعتي و سازمانيروان 8 - 
 نوبت دوم 14362  دانشگاه اصفهان شناسي صنعتي و سازمانيروان 2 - 

 نوبت دوم 14363  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي صنعتي و سازمانيروان 2 -
 نوبت دوم 14364  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي صنعتي و سازمانيروان 4 - 

 پرديس خودگردان 14365  دانشگاه اصفهان شناسي صنعتي و سازمانيروان 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14366  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي صنعتي و سازمانيروان 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

روان - 1133  ) 5شناسي (كد ضريب مجموعه 

 روزانه 14367  دانشگاه اصفهان استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 7 -  
انهروز 14368  دانشگاه تهران استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 7 -   

 روزانه 14369  تبريز –دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 7 -
 روزانه 14370  دانشگاه شيراز استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 10 - 
 روزانه 14371  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 8 - 
 روزانه 14372  تهران -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 9 - 

 روزانه 14373  رشت -دانشگاه گيالن  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 10 -
 روزانه 14374  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 6 - 
 نوبت دوم 14375  دانشگاه اصفهان استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 4 - 
 نوبت دوم 14376  دانشگاه تهران استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 7 - 

 نوبت دوم 14377  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 3 -
 نوبت دوم 14378  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  استثناييكودكان و آموزش شناسي وانر 4 - 
 نوبت دوم 14379  رشت -دانشگاه گيالن  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 10 - 
 نوبت دوم 14380  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 2 - 

 پرديس خودگردان 14381  دانشگاه شيراز استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 10 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل
 پيام نور 14382  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 20 - 

روان - 1133  ) 6شناسي (كد ضريب مجموعه 

 روزانه 14383  دانشگاه اروميه شناسي تربيتيروان 15 -  
 روزانه 14384  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسي تربيتيروان 11 - فقط زن

 روزانه 14385  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسي تربيتيروان 6 - 
 روزانه 14386  دانشگاه بيرجند شناسي تربيتيروان 20 - 
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  صفحه 88 
 

 ) 6شناسي (كد ضريب مجموعه روان - 1133  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 14387  دانشگاه تبريز شناسي تربيتيروان 12 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 زارت آموزش و پرورشو

 روزانه 14388  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  شناسي تربيتيروان 6 -
 روزانه 14389  دانشگاه تهران شناسي تربيتيروان 5 -

 روزانه 14390  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسي تربيتيروان 6 - 
 روزانه 14391  حل تحصيل كرج)تهران (م -دانشگاه خوارزمي  شناسي تربيتيروان 8 - 

 روزانه 14392  كرمانشاه - دانشگاه رازي  شناسي تربيتيروان 5 -
 روزانه 14393  دانشگاه زنجان شناسي تربيتيروان 16 -

 روزانه 14394  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) شناسي تربيتيروان 16 - 
 روزانه 14395  زاهدان - وچستان دانشگاه سيستان و بل شناسي تربيتيروان 6 - 

 روزانه 14396  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي تربيتيروان 5 -
 روزانه 14397  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي تربيتيروان 5 -

 روزانه 14398  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  شناسي تربيتيروان 10 - 
 روزانه 14399  تبريز - هيد مدني آذربايجان دانشگاه ش شناسي تربيتيروان 14 - 

 روزانه 14400  دانشگاه شيراز شناسي تربيتيروان 9 -
 روزانه 14401  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي تربيتيروان 8 -

 روزانه 14402  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي تربيتيروان 6 - 
 روزانه 14403  قمدانشگاه  شناسي تربيتيروان 10 - فقط مرد

 روزانه 14404  دانشگاه قم شناسي تربيتيروان 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 14405  دانشگاه كاشان شناسي تربيتيروان 7 - محل تحصيل پرديس خواهران -فقط زن 

 روزانه 14406  دانشگاه كاشان شناسي تربيتيروان 8 - 
 روزانه 14407  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي تربيتيروان 5 - 

 روزانه 14408  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي تربيتيروان 7 -
 روزانه 14409  دانشگاه ياسوج شناسي تربيتيروان 15 -

 روزانه 14410  دانشگاه يزد شناسي تربيتيروان 6 - 
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 و پرورش وزارت آموزش
 روزانه 14411  پرديس عالمه اميني تبريز - دانشگاه فرهنگيان  شناسي تربيتيروان 15 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 14412  پرديس نسيبه تهران - دانشگاه فرهنگيان  شناسي تربيتيروان 15 -

 نوبت دوم 14413  هدانشگاه ارومي شناسي تربيتيروان 5 - 
 نوبت دوم 14414  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسي تربيتيروان 4 - فقط زن

 نوبت دوم 14415  دانشگاه بيرجند شناسي تربيتيروان 3 -
 نوبت دوم 14416  دانشگاه تبريز شناسي تربيتيروان 8 - 
 نوبت دوم 14417  تهران -د رجايي دانشگاه تربيت دبير شهي شناسي تربيتيروان 6 - 

 نوبت دوم 14418  دانشگاه تهران شناسي تربيتيروان 5 -
 نوبت دوم 14419  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسي تربيتيروان 4 -

 نوبت دوم 14420  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي تربيتيروان 4 - 
 نوبت دوم 14421  گاه زنجاندانش شناسي تربيتيروان 3 - 

 نوبت دوم 14422  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) شناسي تربيتيروان 8 -
 نوبت دوم 14423  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي تربيتيروان 2 -

 نوبت دوم 14424  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي تربيتيروان 1 - 
 نوبت دوم 14425  تبريز - انشگاه شهيد مدني آذربايجان د شناسي تربيتيروان 5 - 

 نوبت دوم 14426  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي تربيتيروان 4 -
 نوبت دوم 14427  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي تربيتيروان 1 -

وبت دومن 14428  دانشگاه كاشان شناسي تربيتيروان 4 - محل تحصيل پرديس خواهران -فقط زن   

 نوبت دوم 14429  دانشگاه كاشان شناسي تربيتيروان 5 - 
 نوبت دوم 14430  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي تربيتيروان 3 -
 نوبت دوم 14431  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي تربيتيروان 2 -
 نوبت دوم 14432  دانشگاه ياسوج شناسي تربيتيروان 4 -

 نوبت دوم 14433  دانشگاه يزد شناسي تربيتيانرو 2 - 
 مجازي 14434  دانشگاه تهران شناسي تربيتيروان 20 - آموزش محور
 مجازي 14435  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي تربيتيروان 40 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 تبريز

 پرديس خودگردان 14436  دانشگاه تبريز شناسي تربيتيروان 12 -

) شناسي تربيتيروان 12 -   پرديس خودگردان 14437 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

 شناسي تربيتيروان 8 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 14438  واقع در كرج)
 پرديس خودگردان 14439  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي تربيتيروان 6 - شگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دان

 پرديس خودگردان 14440  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي تربيتيروان 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14441  دانشگاه شيراز شناسي تربيتيروان 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14442  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي تربيتيروان 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 14443  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14444  مركز مهاباد - ام نور استان آذربايجان غربي دانشگاه پي شناسي تربيتيروان 20 -
 پيام نور 14445  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسي تربيتيروان 20 -

 پيام نور 14446  مركز گلپايگان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14447  مركز نطنز - گاه پيام نور استان اصفهان دانش شناسي تربيتيروان 20 - 
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گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 89 
 

 ) 6شناسي (كد ضريب مجموعه روان - 1133  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 پيام نور 14448  واحد مباركه - ه پيام نور استان اصفهان دانشگا شناسي تربيتيروان 20 -
 پيام نور 14449  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  شناسي تربيتيروان 20 -

 پيام نور 14450  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14451  مركز ورامين -ور استان تهران دانشگاه پيام ن شناسي تربيتيروان 20 - 

 پيام نور 14452  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  شناسي تربيتيروان 20 -
 پيام نور 14453  مركز تربت حيدريه - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شناسي تربيتيروان 20 -

 پيام نور 14454  مركز بهبهان -شگاه پيام نور استان خوزستان دان شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14455  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  شناسي تربيتيروان 20 - 

 پيام نور 14456  مركز خرامه -دانشگاه پيام نور استان فارس  شناسي تربيتيروان 20 -
 پيام نور 14457  مركز سنندج - م نور استان كردستان دانشگاه پيا شناسي تربيتيروان 20 -

 پيام نور 14458  مركز جوانرود - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14459  مركز ياسوج -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد  شناسي تربيتيروان 20 - 

 پيام نور 14460  مركز كبودر آهنگ - دانشگاه پيام نور استان همدان  شناسي تربيتيروان 20 -
 پيام نور 14461  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  شناسي تربيتيروان 20 -

 پيام نور 14462  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد  شناسي تربيتيروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14463  ساري - رانتفاعي اديب مازندران موسسه غي شناسي تربيتيروان 20 - 

 غيرانتفاعي 14464  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  شناسي تربيتيروان 20 -
 غيرانتفاعي 14465  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پيشتازان  شناسي تربيتيروان 20 -

 غيرانتفاعي 14466  تبريز -جان موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذرباي شناسي تربيتيروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14467  ساري - موسسه غيرانتفاعي سارويه  شناسي تربيتيروان 20 - 

 غيرانتفاعي 14468  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  شناسي تربيتيروان 20 -
 غيرانتفاعي 14469  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  شناسي تربيتيروان 20 -

 غيرانتفاعي 14470  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  شناسي تربيتيروان 20 - 
 ) 1مجموعه حسابداري (كد ضريب  - 1134

 روزانه 14471  دانشگاه اروميه حسابداري 15 -  
 روزانه 14472  دانشگاه اصفهان حسابداري 6 - 

 روزانه 14473  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  حسابداري 11 - فقط زن
 حسابداري 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

تهران (محل تحصيل  - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 روزانه 14474  شعبه اروميه)

 روزانه 14475  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  حسابداري 4 -
 روزانه 14476  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  حسابداري 6 -
 روزانه 14477  دانشگاه تربيت مدرس حسابداري 7 -

 روزانه 14478  دانشگاه تربيت مدرس حسابداري 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 14479  دانشگاه تهران حسابداري 7 - 

 روزانه 14480  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حسابداري 7 -
 روزانه 14481  تهران -دانشگاه خوارزمي  ريحسابدا 12 - محل تحصيل تهران

 روزانه 14482  كرمانشاه - دانشگاه رازي  حسابداري 5 -
 روزانه 14483  دانشگاه سمنان حسابداري 8 - 
 روزانه 14484  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  حسابداري 14 - 

 روزانه 14485  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  حسابداري 10 -
 روزانه 14486  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابداري 5 -
 روزانه 14487  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  حسابداري 4 -

 روزانه 14488  دانشگاه شيراز حسابداري 4 - 
 روزانه 14489  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري 6 - 

هروزان 14490  دانشگاه فردوسي مشهد حسابداري 16 -  
 روزانه 14491  دانشگاه قم حسابداري 10 - فقط مرد

 روزانه 14492  دانشگاه قم حسابداري 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 14493  سنندج - دانشگاه كردستان  حسابداري 18 - 
 روزانه 14494  خرم آباد -دانشگاه لرستان  حسابداري 8 - 

 روزانه 14495  بابلسر –دران دانشگاه مازن حسابداري 9 -
 روزانه 14496  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  حسابداري 5 -
 روزانه 14497  دانشگاه يزد حسابداري 10 -

 روزانه 14498  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري بخش عمومي 8 - 
 نوبت دوم 14499  دانشگاه اروميه حسابداري 5 - 

 نوبت دوم 14500  انشگاه اصفهاند حسابداري 3 -
 نوبت دوم 14501  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  حسابداري 8 - فقط زن

 حسابداري 5 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
تهران (محل تحصيل  - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 نوبت دوم 14502  شعبه اروميه)

 نوبت دوم 14503  قزوين - بين المللي امام خميني (ره )  دانشگاه حسابداري 2 -
 نوبت دوم 14504  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حسابداري 4 -

 نوبت دوم 14505  دانشگاه تهران حسابداري 4 - 
 نوبت دوم 14506  تهران -دانشگاه خوارزمي  حسابداري 8 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 14507  گاه سمناندانش حسابداري 6 -
 نوبت دوم 14508  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  حسابداري 7 -
 نوبت دوم 14509  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  حسابداري 5 -

 نوبت دوم 14510  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابداري 1 - 

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 90 
 

 ) 1مجموعه حسابداري (كد ضريب  - 1134  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 14511  تهران –دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري 4 -
 نوبت دوم 14512  دانشگاه فردوسي مشهد حسابداري 4 -

 نوبت دوم 14513  سنندج - تان دانشگاه كردس حسابداري 9 - 
 نوبت دوم 14514  خرم آباد -دانشگاه لرستان  حسابداري 8 - 

 نوبت دوم 14515  بابلسر -دانشگاه مازندران  حسابداري 7 -
 نوبت دوم 14516  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  حسابداري 1 -

 نوبت دوم 14517  دانشگاه يزد حسابداري 4 - 
 نوبت دوم 14518  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  بخش عموميحسابداري  4 - 

 مجازي 14519  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حسابداري 40 - آموزش محور
 مجازي 14520  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابداري 40 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 14521  اروميه دانشگاه حسابداري 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14522  دانشگاه تربيت مدرس حسابداري 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 حسابداري 10 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 14523  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 14524  كرمانشاه - دانشگاه رازي  حسابداري 2 - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 14525  دانشگاه سمنان حسابداري 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14526  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  حسابداري 14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14527  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  حسابداري 5 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل
 پرديس خودگردان 14528  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابداري 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
يس خودگردانپرد 14529  دانشگاه شيراز حسابداري 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 14530  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط مرد 
 دانشگاه

 پرديس خودگردان 14531  دانشگاه قم حسابداري 10 -
 پرديس خودگردان 14532  ه قمدانشگا حسابداري 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 14533  بابلسر -دانشگاه مازندران  حسابداري 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14534  دانشگاه يزد حسابداري 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14535  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري بخش عمومي 8 - 
 پيام نور 14536  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  حسابداري 20 - 

 پيام نور 14537  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  حسابداري 20 -
 پيام نور 14538  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  حسابداري 20 -

 پيام نور 14539  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  حسابداري 20 - 
 پيام نور 14540  مركز اوز -دانشگاه پيام نور استان فارس  حسابداري 20 - 

 پيام نور 14541  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  حسابداري 20 -
 پيام نور 14542  واحد ابوموسي -هرمزگان دانشگاه پيام نور استان  حسابداري 20 -

 پيام نور 14543  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  حسابداري 20 - 
 مجازي پيام نور 14544  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  حسابداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 14545  تهران غرب -ستان تهران دانشگاه پيام نور ا حسابداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 14546  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  حسابداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 14547  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  حسابداري 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 14548  مشهد -شگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) دان حسابداري 15 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 14549  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  حسابداري 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 14550  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14551  قزوين -رجا دانشگاه غيرانتفاعي  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14552  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14553  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  حسابداري 20 -
نتفاعيغيرا 14554  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  حسابداري 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه  

 غيرانتفاعي 14555  نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14556  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14557  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14558  مشهد -خيام دانشگاه غيرانتفاعي  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14559  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  حسابداري 20 -

 غيرانتفاعي 14560  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14561  آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14562  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  ابداريحس 20 -

 غيرانتفاعي 14563  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14564  موسسه غيرانتفاعي آمل حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14565  تنكابن - موسسه غيرانتفاعي آيندگان  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14566  ساري - موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  بداريحسا 20 -

 غيرانتفاعي 14567  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14568  دماوند (محل تحصيل واحد تهران) -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  حسابداري 15 - فقط زن

 غيرانتفاعي 14569  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  حسابداري 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 
 غيرانتفاعي 14570  تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  حسابداري 20 -

 غيرانتفاعي 14571  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14572  اصفهان - ان) موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر (ويژه خواهر حسابداري 20 - فقط زن

 غيرانتفاعي 14573  همدان - موسسه غيرانتفاعي الوند  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14574  يزد - موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  حسابداري 20 -

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 91 
 

 ) 1مجموعه حسابداري (كد ضريب  - 1134  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 14575  جهرم –موسسه غيرانتفاعي انديشه  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14576  قروه -موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  حسابداري 20 -

 غيرانتفاعي 14577  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14578  شاهرود -موسسه غيرانتفاعي برايند  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14579  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14580  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  حسابداري 20 -

 غيرانتفاعي 14581  مشهد - موسسه غيرانتفاعي بينالود  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14582  مهر فارس - موسسه غيرانتفاعي پارس  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14583  بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14584  پرندك(استان مركزي) - موسسه غيرانتفاعي پرندك  حسابداري 20 -

 غيرانتفاعي 14585  چالوس -پويندگان دانش موسسه غيرانتفاعي  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14586  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14587  تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14588  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد  حسابداري 20 -

 غيرانتفاعي 14589  شيراز - موسسه غيرانتفاعي حافظ  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14590  گرگان - موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14591  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  حسابداري 20 -
نتفاعيغيرا 14592  ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  حسابداري 20 -  

 غيرانتفاعي 14593  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14594  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14595  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14596  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  حسابداري 20 -

 غيرانتفاعي 14597  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي دانا  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14598  ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14599  تبريز -موسسه غيرانتفاعي دانشوران  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14600  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  حسابداري 20 -

 غيرانتفاعي 14601  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14602  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14603  ساري - موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14604  غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرجموسسه  حسابداري 20 -

 غيرانتفاعي 14605  زنجان - موسسه غيرانتفاعي روزبه  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14606  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14607  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14608  ساري - موسسه غيرانتفاعي سارويه  ريحسابدا 20 -

 غيرانتفاعي 14609  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14610  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14611  گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14612  قزوين - موسسه غيرانتفاعي سهروردي  ريحسابدا 20 -

 غيرانتفاعي 14613  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14614  موسسه غيرانتفاعي شاهرود حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14615  گنبدكاووس - موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14616  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  ابداريحس 20 -

 غيرانتفاعي 14617  گنبد كاووس - موسسه غيرانتفاعي شمس  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14618  آستارا -موسسه غيرانتفاعي شهريار  حسابداري 20 - 

يغيرانتفاع 14619  كرمانشاه - موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي حسابداري 20 -  

 غيرانتفاعي 14620  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صبح صادق  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14621  چالوس -موسسه غيرانتفاعي طبرستان  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14622  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حسابداري 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 14623  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حسابداري 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 14624  مشهد - موسسه غيرانتفاعي عطار  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14625  بهنمير بابلسر - موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14626  قائمشهر –موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14627  كاشان - يرانتفاعي عالمه فيض كاشاني موسسه غ حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14628  نايين - موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  حسابداري 20 -

 غيرانتفاعي 14629  اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14630  تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فنّاوري شمس  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14631  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  حسابداري 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 14632  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان  حسابداري 20 -

تفاعيغيران 14633  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  حسابداري 20 -   

 غيرانتفاعي 14634  مشهد - موسسه غيرانتفاعي فردوس  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14635  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14636  كرمان - موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان  حسابداري 20 -

 غيرانتفاعي 14637  سمنان -موسسه غيرانتفاعي فضيلت  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14638  خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14639  لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14640  موسسه غيرانتفاعي قشم حسابداري 20 -
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  صفحه 92 
 

 ) 1مجموعه حسابداري (كد ضريب  - 1134  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 14641  موسسه غيرانتفاعي كار حسابداري 20 - محل تحصيل واحد قزوين

انتفاعيغير 14642  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  حسابداري 20 -  

 غيرانتفاعي 14643  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي كبير غرب حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14644  موسسه غيرانتفاعي كرمان حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14645  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  حسابداري 20 -
فاعيغيرانت 14646  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  حسابداري 20 -  

 غيرانتفاعي 14647  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14648  سنندج - موسسه غيرانتفاعي ماد  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14649  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14650  دبيلار -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  حسابداري 20 -

 غيرانتفاعي 14651  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي مولوي  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14652  موسسه غيرانتفاعي مهد علم پوياي كاشان حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14653  كرمان - موسسه غيرانتفاعي مهر  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14654  آستانه اشرفيه - آستان  موسسه غيرانتفاعي مهر حسابداري 20 -

 غيرانتفاعي 14655  محالت -موسسه غيرانتفاعي مهرگان  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14656  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14657  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14658  شهركرد -وسسه غيرانتفاعي نور هدايت م حسابداري 20 -

 غيرانتفاعي 14659  اردبيل - موسسه غيرانتفاعي نوين  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14660  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14661  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14662  بيرجند - موسسه غيرانتفاعي هرمزان  ابداريحس 20 -

 غيرانتفاعي 14663  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14664  بروجرد - موسسه غيرانتفاعي ياسين  حسابداري 20 - 

يرانتفاعيغ 14665  مشهد - موسسه غيرانتفاعي تابران  حسابداري 20 -  

 غيرانتفاعي 14666  موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14667  پرندك(استان مركزي) - موسسه غيرانتفاعي پرندك  حسابداري بخش عمومي 20 - 

يمجازي غيرانتفاع 14668  تهران - موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  حسابداري 40 - آموزش محور  

 ) 2مجموعه حسابداري (كد ضريب  - 1134
 روزانه 14669  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  حسابرسي 7 -  فقط زن

 روزانه 14670  تهران -دانشگاه خوارزمي  حسابرسي 12 - محل تحصيل تهران
 روزانه 14671  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابرسي 5 -

 روزانه 14672  تهران -المه طباطبايي دانشگاه ع حسابرسي 6 - 
 روزانه 14673  دانشگاه فردوسي مشهد حسابرسي 10 - 

 نوبت دوم 14674  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  حسابرسي 3 - فقط زن
 نوبت دوم 14675  تهران -دانشگاه خوارزمي  حسابرسي 8 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 14676  تهران -شتي دانشگاه شهيد به حسابرسي 1 - 
 نوبت دوم 14677  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابرسي 4 - 
 نوبت دوم 14678  دانشگاه فردوسي مشهد حسابرسي 3 - 

 پرديس خودگردان 14679  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابرسي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14680  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابرسي 6 - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان 

 پيام نور 14681  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14682  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  حسابرسي 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 14683  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  حسابرسي 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 14684  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14685  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  حسابرسي 20 - 
اعيغيرانتف 14686  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  حسابرسي 20 -   

 غيرانتفاعي 14687  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  حسابرسي 20 -
 غيرانتفاعي 14688  تبريز -موسسه غيرانتفاعي الغدير حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14689  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14690  پرندك(استان مركزي) - موسسه غيرانتفاعي پرندك  حسابرسي 20 - 

 غيرانتفاعي 14691  چالوس –موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  حسابرسي 20 -
 غيرانتفاعي 14692  تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14693  ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14694  قوچان -انتفاعي حكيم نظامي موسسه غير حسابرسي 20 - 

 غيرانتفاعي 14695  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  حسابرسي 20 -
 غيرانتفاعي 14696  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14697  ساري - موسسه غيرانتفاعي سارويه  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14698  آمل -سسه غيرانتفاعي سمنگان مو حسابرسي 20 - 

 غيرانتفاعي 14699  گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد  حسابرسي 20 -
 غيرانتفاعي 14700  قزوين - موسسه غيرانتفاعي سهروردي  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14701  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14702  بهنمير بابلسر - ه غيرانتفاعي عالمه اميني موسس حسابرسي 20 - 

 غيرانتفاعي 14703  نايين - موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  حسابرسي 20 -
 غيرانتفاعي 14704  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  حسابرسي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 14705  قائمشهر -يرانتفاعي فروردين موسسه غ حسابرسي 20 - 
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 ) 2مجموعه حسابداري (كد ضريب  - 1134  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 14706  غيرانتفاعي كارموسسه  حسابرسي 20 - محل تحصيل واحد قزوين

 غيرانتفاعي 14707  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  حسابرسي 20 -
 غيرانتفاعي 14708  كرمان - موسسه غيرانتفاعي مهر  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14709  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  حسابرسي 20 - 

 ) 3اري (كد ضريب مجموعه حسابد - 1134

 روزانه 14710  دانشگاه اروميه حسابداري مديريت 15 -  
 روزانه 14711  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  حسابداري مديريت - 12 فقط زن

 روزانه 14712  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابداري مديريت 5 -
 روزانه 14713  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي حسابداري مديريت 6 - 
 روزانه 14714  دانشگاه فردوسي مشهد حسابداري مديريت 10 - 
 نوبت دوم 14715  دانشگاه اروميه حسابداري مديريت 5 - 

 نوبت دوم 14716  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابداري مديريت 1 -
ت دومنوب 14717  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري مديريت 4 -   

 نوبت دوم 14718  دانشگاه فردوسي مشهد حسابداري مديريت 3 - 
 پرديس خودگردان 14719  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابداري مديريت 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 14720  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  حسابداري مديريت 20 -
 غيرانتفاعي 14721  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  ريتحسابداري مدي 20 - 
 غيرانتفاعي 14722  آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14723  پرندك(استان مركزي) - موسسه غيرانتفاعي پرندك  حسابداري مديريت 20 - 

 غيرانتفاعي 14724  تاكستان استان قزوين - موسسه غيرانتفاعي تاكستان حسابداري مديريت 20 -
 غيرانتفاعي 14725  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14726  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14727  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز حسابداري مديريت 20 - 

 غيرانتفاعي 14728  قزوين - موسسه غيرانتفاعي سهروردي  حسابداري مديريت 20 -
 غيرانتفاعي 14729  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14730  گنبدكاووس - موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14731  قزوين -فاعي غزالي موسسه غيرانت حسابداري مديريت 20 - 

 غيرانتفاعي 14732  موسسه غيرانتفاعي كار حسابداري مديريت 20 - محل تحصيل واحد قزوين
 غيرانتفاعي 14733  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  حسابداري مديريت 20 - 

 ) 1مطالعات زنان (كد ضريب  - 1137
 روزانه 14734  دانشگاه اصفهان زنان گرايش حقوق زن در اسالم مطالعات 8 -  فقط زن
 روزانه 14735  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 5 - فقط زن

 روزانه 14736  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 10 - 
 روزانه 14737  دانشگاه اصفهان مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 5 - 

 روزانه 14738  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 8 - فقط زن
 مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 6 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

تهران (محل تحصيل  - ه خواهران) دانشگاه الزهرا(س) (ويژ
 روزانه 14739  شعبه اروميه)

 روزانه 14740  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 7 - 
 روزانه 14741  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 12 - 
 روزانه 14742  دانشگاه شيراز ادهمطالعات زنان گرايش زن و خانو 8 - 

 روزانه 14743  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 12 - فقط زن
 نوبت دوم 14744  دانشگاه اصفهان مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 3 - فقط زن
 نوبت دوم 14745  تهران - زهرا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه ال مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 5 - فقط زن

 نوبت دوم 14746  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 4 - 
 نوبت دوم 14747  دانشگاه اصفهان مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 2 -

 نوبت دوم 14748  تهران - انشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) د مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 7 - فقط زن
 مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 4 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

تهران (محل تحصيل  - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 نوبت دوم 14749  شعبه اروميه)

 نوبت دوم 14750  كرمان -باهنر  دانشگاه شهيد مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 2 - 
 نوبت دوم 14751  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 3 - 

 نوبت دوم 14752  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 8 - فقط زن

 
 مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 10 -

تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -گاه خوارزمي دانش
 پرديس خودگردان 14753  واقع در كرج)

 پرديس خودگردان 14754  دانشگاه شيراز مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 14755  قم -گاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب دانش مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 14756  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

حوزه هاي  2ويژه طالب داراي مدرك سطح 
 - علميه و يا طالب داراي مدرك كارشناسي 

 فقط زن -هاي دفترچه شرايط در انت
 غيرانتفاعي 14757  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 15 -

 ) 1مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي (كد ضريب  - 1138

 روزانه 14758  دانشگاه تهران اجتماعي ارتباطاتعلوم  5 -  
 روزانه 14759  تهران -ه عالمه طباطبايي دانشگا اجتماعي ارتباطاتعلوم  15 - 

 -شرايط در انتهاي دفترچه  -ويژه طالب 
 فقط مرد

 روزانه 14760  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  اجتماعي ارتباطاتعلوم  10 -

 روزانه 14761  دانشگاه تهران مطالعات فرهنگي و رسانه 5 - 
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  صفحه 94 
 

 ) 1وم ارتباطات اجتماعي (كد ضريب مجموعه عل - 1138  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 
 فقط مرد -

 روزانه 14762  تهران –دانشگاه جامع امام حسين (ع )  فرهنگي و رسانه مطالعات 20 -

 روزانه 14763  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات فرهنگي و رسانه 12 -
 نوبت دوم 14764  دانشگاه تهران اجتماعي ارتباطاتعلوم  3 - 
 نوبت دوم 14765  رانته -دانشگاه عالمه طباطبايي  اجتماعي ارتباطاتعلوم  10 - 

 -شرايط در انتهاي دفترچه  -ويژه طالب 
 فقط مرد

 نوبت دوم 14766  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  اجتماعي ارتباطاتعلوم  10 -

 نوبت دوم 14767  دانشگاه تهران مطالعات فرهنگي و رسانه 3 - 
 نوبت دوم 14768  تهران -المه طباطبايي دانشگاه ع مطالعات فرهنگي و رسانه 10 - 

 پرديس خودگردان 14769  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اجتماعي ارتباطاتعلوم  15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 14770  آمل - موسسه غيرانتفاعي سبز  اجتماعي ارتباطاتعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 14771  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  ياجتماع ارتباطاتعلوم  20 - 

حوزه هاي  2ويژه طالب داراي مدرك سطح 
 - علميه و يا طالب داراي مدرك كارشناسي 

 شرايط در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 14772  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  ارتباطات اجتماعي گرايش تبليغات فرهنگي 7 -

 غيرانتفاعي 14773  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  ارتباطات اجتماعي گرايش تبليغات فرهنگي 20 - 
 غيرانتفاعي 14774  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  ارتباطات اجتماعي گرايش تبليغات فرهنگي 20 - 
 غيرانتفاعي 14775  قم - و حديث  دانشگاه غيرانتفاعي قرآن ارتباطات گرايش حج و زيارت 20 - محل تحصيل واحد قم

 مجازي غيرانتفاعي 14776  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  ارتباطات گرايش حج و زيارت 30 - فقط مرد - آموزش محور 
آموزش  - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 مجازي غيرانتفاعي 14777  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  ارتباطات گرايش حج و زيارت 30 - فقط زن - محور 

 ) 2مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي (كد ضريب  - 1138

 روزانه 14778  دانشگاه تهران مديريت رسانه 7 -  
 روزانه 14779  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مديريت رسانه 10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 14780  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مديريت رسانه 5 - ط زنفق -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 14781  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت رسانه 15 - 
 نوبت دوم 14782  دانشگاه تهران مديريت رسانه 4 - 

 نوبت دوم 14783  اسالمي ايراندانشگاه صدا و سيماي جمهوري  مديريت رسانه 15 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 14784  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت رسانه 10 - 

 مديريت رسانه 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 14785  صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 14786  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت رسانه 15 - 
 پيام نور 14787  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت رسانه 20 - 

 مجازي پيام نور 14788  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت رسانه 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 14789  قم -ي اديان و مذاهب دانشگاه غيرانتفاع مديريت رسانه 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

حوزه هاي  2ويژه طالب داراي مدرك سطح 
 - علميه و يا طالب داراي مدرك كارشناسي 

 شرايط در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 14790  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  مديريت رسانه 20 -

 غيرانتفاعي 14791  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  مديريت رسانه 20 - 
 ) 3مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي (كد ضريب  - 1138

 روزانه 14792  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  نگاريروزنامه 15 -  
انهروز 14793  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران روزنامه نگاري راديو و تلويزيون 10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه   
 روزانه 14794  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران روزنامه نگاري راديو و تلويزيون 5 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 14795  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  نگاريروزنامه 10 - 
 نوبت دوم 14796  گاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايراندانش روزنامه نگاري راديو و تلويزيون 15 - شرايط در انتهاي دفترچه

 پرديس خودگردان 14797  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  نگاريروزنامه 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 14798  مركز سميرم - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  نگاريروزنامه 20 - 

 ) 1ي اجتماعي (كد ضريب مجموعه مددكار - 1139
 روزانه 14799  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مددكاري اجتماعي 12 -  *
 روزانه 14800  دانشگاه يزد مددكاري اجتماعي 5 -  *

 روزانه 14801  تهران –دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت خدمات اجتماعي 6 - 
 نوبت دوم 14802  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مددكاري اجتماعي 8 -  *
 نوبت دوم 14803  دانشگاه يزد مددكاري اجتماعي 2 -  *

 نوبت دوم 14804  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت خدمات اجتماعي 4 - 
  هد گرفت.هاي پذيرنده بصورت معرفي چند برابر ظرفيت، صورت خواپذيرش در اين رشته به صورت خاص همراه با مصاحبه توسط دانشگاه *

 ) 1مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142

 روزانه 14805  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 -  
 روزانه 14806  دانشگاه اصفهان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 - 

 روزانه 14807  هرانت - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 13 - فقط زن
 روزانه 14808  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 14 - 
 روزانه 14809  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 - 
 روزانه 14811  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 7 - 
 روزانه 14810  دانشگاه تهران ازرگاني گرايش بازاريابيمديريت ب 7 - 
 روزانه 14812  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - 

 روزانه 14813  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 12 - محل تحصيل تهران
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  صفحه 95 
 

 ) 1ب مجموعه مديريت (كد ضري - 1142  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 14814  كرمانشاه –دانشگاه رازي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 -
 روزانه 14815  اندانشگاه زنج مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 -

 روزانه 14816  دانشگاه سمنان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 12 - 
 روزانه 14817  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 3 - 

 روزانه 14818  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 -
 روزانه 14819  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  يت بازرگاني گرايش بازاريابيمدير 5 -

 روزانه 14820  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 روزانه 14821  دانشگاه شيراز مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - 

 روزانه 14822  تهران -عالمه طباطبايي  دانشگاه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 6 -
 روزانه 14823  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 -

 روزانه 14824  دانشگاه قم مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 14825  سنندج - ن دانشگاه كردستا مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - 

 روزانه 14826  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 -
 روزانه 14827  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 -

 روزانه 14828  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 3 - 
 روزانه 14829  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - 

 روزانه 14830  دانشگاه مالير مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 روزانه 14831  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 -

 روزانه 14832  دانشگاه يزد ابيمديريت بازرگاني گرايش بازاري 5 - 
 روزانه 14833  قم -دانشكده علوم انساني حضرت معصومه(س) (ويژه خواهران)  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 روزانه 14834  موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 6 -
 روزانه 14835  دانشگاه اروميه الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 15 -

 روزانه 14836  دانشگاه تبريز الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 2 - 
 روزانه 14837  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 7 - 

 روزانه 14838  تهران -دانشگاه خوارزمي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 12 - محل تحصيل تهران
 روزانه 14839  تهران - دانشگاه شاهد  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 7 - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 14840  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ملليالمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 5 - 
 روزانه 14841  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 6 - 

 روزانه 14842  دانشگاه قم الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 10 - فقط مرد
 روزانه 14843  بابلسر -دانشگاه مازندران  المللينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بي 2 -

 روزانه 14844  قم -دانشكده علوم انساني حضرت معصومه(س) (ويژه خواهران)  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 14845  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 2 - 

 روزانه 14846  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 3 -
 روزانه 14847  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 -

 روزانه 14848  تهران -يي دانشگاه عالمه طباطبا مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 6 - 
 روزانه 14849  دانشگاه قم مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 10 - فقط مرد

 روزانه 14850  دانشگاه قم مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 14851  يزد دانشگاه مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 5 -

 روزانه 14852  قم -دانشكده علوم انساني حضرت معصومه(س) (ويژه خواهران)  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 14853  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 15 - 

 روزانه 14854  دانشگاه ايالم گاني گرايش مديريت استراتژيكمديريت بازر 12 -
 روزانه 14855  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 2 -

 روزانه 14856  دانشگاه تهران مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 7 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
 روزانه 14857  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  ش مديريت استراتژيكمديريت بازرگاني گراي 10 - 

 روزانه 14858  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - 12 محل تحصيل تهران
 روزانه 14859  دانشگاه زنجان مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 10 -

 روزانه 14860  تهران - دانشگاه شاهد  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 7 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 14861  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 5 - 

 روزانه 14862  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 -
 روزانه 14863  دانشگاه قم مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 10 - فقط مرد

 روزانه 14864  دانشگاه قم مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 14865  سنندج - دانشگاه كردستان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 5 - 

 روزانه 14866  رشت –دانشگاه گيالن  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 10 -
 روزانه 14867  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 -

 روزانه 14868  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 10 - 
 روزانه 14869  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 10 - 

 روزانه 14870  قم -دانشكده علوم انساني حضرت معصومه(س) (ويژه خواهران)  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 14871  دانشگاه اروميه بازرگاني داخليمديريت بازرگاني گرايش  15 -

 روزانه 14872  دانشگاه قم مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 10 - فقط مرد
وزانهر 14873  قم -دانشكده علوم انساني حضرت معصومه(س) (ويژه خواهران)  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه   

 روزانه 14874  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 10 -
 روزانه 14875  دانشگاه تربيت مدرس مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 5 -

 روزانه 14876  دانشگاه تربيت مدرس مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 14877  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  فرينيمديريت بازرگاني گرايش كارآ 8 - 

 روزانه 14878  دانشگاه قم مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 10 - فقط مرد
 روزانه 14879  دانشگاه قم مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
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  صفحه 96 
 

 ) 1مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142  ادامه

  ضيحاتتو
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 14880  سنندج –دانشگاه كردستان  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 5 -

 روزانه 14881  قم -دانشكده علوم انساني حضرت معصومه(س) (ويژه خواهران)  ايش كارآفرينيمديريت بازرگاني گر 8 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 14882  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - 
 نوبت دوم 14883  دانشگاه اصفهان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 3 - 

 نوبت دوم 14884  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ريابيمديريت بازرگاني گرايش بازا 4 - فقط زن
 نوبت دوم 14885  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 14 -

 نوبت دوم 14886  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 - 
 نوبت دوم 14887  صيل پرديس فارابي قم)دانشگاه تهران (محل تح مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 - 

 نوبت دوم 14888  دانشگاه تهران مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 -
 نوبت دوم 14889  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 -

 نوبت دوم 14890  دانشگاه زنجان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 - 
 نوبت دوم 14891  دانشگاه سمنان ديريت بازرگاني گرايش بازاريابيم 6 - 

 نوبت دوم 14892  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 -
 نوبت دوم 14893  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 3 -

 نوبت دوم 14894  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بازاريابيمديريت بازرگاني گرايش  1 - 
 نوبت دوم 14895  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 - 

 نوبت دوم 14896  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 -
 نوبت دوم 14897  سنندج - ردستان دانشگاه ك مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 -

 نوبت دوم 14898  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - 
 نوبت دوم 14899  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - 

ت دومنوب 14900  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 1 -  

 نوبت دوم 14901  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 -
 نوبت دوم 14902  دانشگاه مالير مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - 
 نوبت دوم 14903  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 - 

 نوبت دوم 14904  دانشگاه يزد اني گرايش بازاريابيمديريت بازرگ 2 -
 نوبت دوم 14905  قم -دانشكده علوم انساني حضرت معصومه(س) (ويژه خواهران)  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 14906  دانشگاه اروميه الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 5 - 
 نوبت دوم 14907  دانشگاه تبريز الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 2 - 

 نوبت دوم 14908  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 4 -
 نوبت دوم 14909  تهران - دانشگاه شاهد  لملليامديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 3 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 14910  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 1 - 
 نوبت دوم 14911  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 4 - 

 نوبت دوم 14912  بابلسر -دانشگاه مازندران  الملليزرگاني بينمديريت بازرگاني گرايش با 2 -
 نوبت دوم 14913  قم -دانشكده علوم انساني حضرت معصومه(س) (ويژه خواهران)  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 14914  انشگاه تبريزد مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 2 - 
 نوبت دوم 14915  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 2 - 

 نوبت دوم 14916  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 4 -
 نوبت دوم 14917  دانشگاه يزد كيمديريت بازرگاني گرايش تجارت الكتروني 2 -

 نوبت دوم 14918  قم -دانشكده علوم انساني حضرت معصومه(س) (ويژه خواهران)  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 14919  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 5 - 

 نوبت دوم 14920  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 12 -
 نوبت دوم 14921  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 2 -

 نوبت دوم 14922  دانشگاه تهران مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 4 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
 نوبت دوم 14923  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 5 - 

 نوبت دوم 14924  دانشگاه زنجان مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 2 -
 نوبت دوم 14925  تهران - دانشگاه شاهد  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 3 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 14926  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 1 - 
 نوبت دوم 14927  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 4 - 
بت دومنو 14928  سنندج - دانشگاه كردستان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 4 -   

 نوبت دوم 14929  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 5 -
 نوبت دوم 14930  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 5 -
 نوبت دوم 14931  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 2 -

 نوبت دوم 14932  قم -دانشكده علوم انساني حضرت معصومه(س) (ويژه خواهران)  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 14933  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 5 - 

 نوبت دوم 14934  قم -دانشكده علوم انساني حضرت معصومه(س) (ويژه خواهران)  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 14935  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 10 -
 نوبت دوم 14936  سنندج - دانشگاه كردستان  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 4 -

 نوبت دوم 14937  قم -دانشكده علوم انساني حضرت معصومه(س) (ويژه خواهران)  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 مجازي 14938  دانشگاه تهران مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 40 - آموزش محور
 مجازي 14939  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) ي گرايش بازاريابيمديريت بازرگان 40 - آموزش محور
 مجازي 14940  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 40 - آموزش محور
 مجازي 14941  س فارابي قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل پردي الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 40 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 14942  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 14 - 
) مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 -   پرديس خودگردان 14944 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 14943  دانشگاه تبريز ديريت بازرگاني گرايش بازاريابيم 2 -

 مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 14945  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
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  صفحه 97 
 

 ) 1مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142  ادامه

  توضيحات
پذيرش تظرفي

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

دوم  اول
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران  پرديس خودگردان 14946  تهران –دانشگاه خوارزمي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 12 -

 ي گرايش بازاريابيمديريت بازرگان 3 - 
زاهدان (محل تحصيل پرديس  - دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 پرديس خودگردان 14947  خودگردان در چابهار)
 پرديس خودگردان 14948  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14949  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - انشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان د
 پرديس خودگردان 14950  دانشگاه شيراز مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14951  سنندج - دانشگاه كردستان  بازاريابيمديريت بازرگاني گرايش  5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14952  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
رديس خودگردانپ 14953  دانشگاه يزد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 14954  دانشگاه اروميه الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 14955  دانشگاه تبريز الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 2 -
) الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 2 -  پرديس خودگردان 14956 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران  پرديس خودگردان 14957  تهران -دانشگاه خوارزمي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 12 -
محل تحصيل  -در انتهاي دفترچه  شرايط

 پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14958  تهران - دانشگاه شاهد  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 7 -

ديس خودگردانپر 14959  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 14960  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 2 -

) مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 2 -  پرديس خودگردان 14961 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

 مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 3 - 
زاهدان (محل تحصيل پرديس  - دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 پرديس خودگردان 14962  خودگردان در چابهار)
 پرديس خودگردان 14963  دانشگاه يزد مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14964  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 15 - يس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرد
 پرديس خودگردان 14965  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 14966  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 2 -
) مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 2 -   پرديس خودگردان 14967 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

 مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 7 - 
ل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج دانشگاه تهران (مح

 پرديس خودگردان 14968  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران  پرديس خودگردان 14969  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - 12

 پرديس خودگردان 14970  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ازرگاني گرايش مديريت استراتژيكمديريت ب 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14971  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

خودگردانپرديس  14972  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 10 -   
 پرديس خودگردان 14973  دانشگاه تربيت مدرس مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 14974  مركز خوانسار - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 -
 پيام نور 14975  مركز وزوان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -

 پيام نور 14976  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 14977  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 

 پيام نور 14978  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  ت بازرگاني گرايش بازاريابيمديري 8 -
 پيام نور 14979  مركز قوچان - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -

 پيام نور 14980  مركز مشهد -  دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 پيام نور 14981  مركز نيشابور - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 

 پيام نور 14982  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 -
 پيام نور 14983  مركز بويين زهرا - دانشگاه پيام نور استان قزوين  بازاريابيمديريت بازرگاني گرايش  20 -

 پيام نور 14984  مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - 
 پيام نور 14985  اد كتولواحد علي آب - دانشگاه پيام نور استان گلستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 

 پيام نور 14986  مركز الشتر -دانشگاه پيام نور استان لرستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 پيام نور 14987  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 -

 پيام نور 14988  واحد جويبار -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 پيام نور 14989  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 

نورپيام  14990  واحد نكا -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -  

 پيام نور 14991  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 -
 پيام نور 14992  مركز خوانسار - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 
 پيام نور 14993  مركز كرج -انشگاه پيام نور استان البرز د الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 

 پيام نور 14994  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -
 پيام نور 14995  غرب تهران -دانشگاه پيام نور استان تهران  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 -

 پيام نور 14996  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 
 پيام نور 14997  مركز نيشابور - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 

 پيام نور 14998  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  الملليگرايش بازرگاني بين مديريت بازرگاني 8 -
 پيام نور 14999  مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 10 -

 پيام نور 15000  مركز بابل -م نور استان مازندران دانشگاه پيا الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 
 پيام نور 15001  مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 

 پيام نور 15002  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 -
 پيام نور 15003  مركز خوانسار - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 -

 پيام نور 15004  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 - 
 پيام نور 15005  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  ترونيكيمديريت بازرگاني گرايش تجارت الك 8 - 

 پيام نور 15006  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 -
 پيام نور 15007  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 -
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  صفحه 98 
 

 ) 1مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 پيام نور 15008  مركز نيشابور - ن رضوي دانشگاه پيام نور استان خراسا مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 -
 پيام نور 15009  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 -

 پيام نور 15010  مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 - 
 پيام نور 15011  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  يريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكيمد 8 - 

 پيام نور 15012  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 -
 پيام نور 15013  مركز خوانسار - نور استان اصفهان دانشگاه پيام  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 -

 پيام نور 15014  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - 
 پيام نور 15015  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - 

 پيام نور 15016  مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران  ديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيكم 20 -
 پيام نور 15017  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 -

 پيام نور 15018  مركز نيشابور - ستان خراسان رضوي دانشگاه پيام نور ا مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - 
 پيام نور 15019  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - 

رپيام نو 15020  مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 -  

 پيام نور 15021  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 -
 پيام نور 15022  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - 
 پيام نور 15023  مركز خوانسار - اه پيام نور استان اصفهان دانشگ مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 - 

 پيام نور 15024  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 -
 پيام نور 15025  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 -

 پيام نور 15026  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 - 
 پيام نور 15027  مركز نيشابور - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 - 

 پيام نور 15028  مركز گرمسار - نور استان سمنان  دانشگاه پيام مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 -
 پيام نور 15029  مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 -

 پيام نور 15030  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 - 
 پيام نور 15031  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 - 

 پيام نور 15032  مركز خوانسار - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 -
 پيام نور 15033  مركز كرج -البرز  دانشگاه پيام نور استان مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 -

 پيام نور 15034  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - 
 پيام نور 15035  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - 

 پيام نور 15036  مركز نيشابور - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 -
 پيام نور 15037  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 -

ام نورپي 15038  مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 -   

 پيام نور 15039  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - 
 پيام نور 15040  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 -

 غيرانتفاعي 15041  مشهد -انتفاعي امام رضا(ع) دانشگاه غير مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 15042  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 15043  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15044  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15045  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -

 غيرانتفاعي 15046  اصفهان - شهيد اشرفي اصفهاني  دانشگاه غيرانتفاعي مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 15047  نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 

 غيرانتفاعي 15048  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15049  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  گرايش بازاريابي مديريت بازرگاني 20 -

 غيرانتفاعي 15050  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15051  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 

 غيرانتفاعي 15052  آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15053  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -

 غيرانتفاعي 15054  تنكابن - گان موسسه غيرانتفاعي آيند مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15055  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 

 غيرانتفاعي 15056  تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15057  تبريز -غيرانتفاعي الغديرموسسه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 -

 غيرانتفاعي 15058  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر (ويژه خواهران)  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 15059  الهيجان - موسسه غيرانتفاعي انديشمند  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 

 غيرانتفاعي 15060  شاهرود -موسسه غيرانتفاعي برايند  ديريت بازرگاني گرايش بازاريابيم 20 -
 غيرانتفاعي 15061  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15062  مشهد –موسسه غيرانتفاعي بينالود  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -

 غيرانتفاعي 15063  مهر فارس - موسسه غيرانتفاعي پارس  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15064  بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15065  )پرندك(استان مركزي - موسسه غيرانتفاعي پرندك  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -

 غيرانتفاعي 15066  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15067  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 

 غيرانتفاعي 15068  گلپايگان -م موسسه غيرانتفاعي پيا مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15069  تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -

 غيرانتفاعي 15070  تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15071  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي  ني گرايش بازاريابيمديريت بازرگا 20 - 

 غيرانتفاعي 15072  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15073  ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
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 ) 1مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142  امهاد

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 غيرانتفاعي 15074  قوچان –موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15075  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15076  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15077  مشهد - موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15078  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15079  يزد - موسسه غيرانتفاعي دارالعلم  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15080  اصفهان - اني موسسه غيرانتفاعي راغب اصفه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15081  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15082  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15083  ساري - يرانتفاعي راهيان نوين دانش موسسه غ مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15084  رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15085  كرمان - موسسه غيرانتفاعي رسالت  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15086  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  زاريابيمديريت بازرگاني گرايش با 20 -
 غيرانتفاعي 15087  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15088  ساري - موسسه غيرانتفاعي سارويه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15089  آمل - موسسه غيرانتفاعي سبز  بازاريابيمديريت بازرگاني گرايش  20 -
 غيرانتفاعي 15090  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15091  گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15092  قزوين - موسسه غيرانتفاعي سهروردي  ش بازاريابيمديريت بازرگاني گراي 20 -
 غيرانتفاعي 15093  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15094  گنبدكاووس - موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15095  گنبد كاووس - موسسه غيرانتفاعي شمس  يت بازرگاني گرايش بازاريابيمدير 20 -
 غيرانتفاعي 15096  كرمانشاه - موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
تفاعيغيران 15097  چالوس -موسسه غيرانتفاعي طبرستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -  

 غيرانتفاعي 15098  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 15099  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - فقط زن

 غيرانتفاعي 15100  مشهد - موسسه غيرانتفاعي عطار  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15101  بهنمير بابلسر - موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15102  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15103  اقباليه قزوين - وسسه غيرانتفاعي عالمه مجلسي م مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15104  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15105  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15106  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15107  كرمان - موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
انتفاعيغير 15108  سمنان -موسسه غيرانتفاعي فضيلت  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -  

 غيرانتفاعي 15109  موسسه غيرانتفاعي قشم مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15111  موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد خرمدره) مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -

 غيرانتفاعي 15110  تفاعي كارموسسه غيران مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - محل تحصيل واحد قزوين
 غيرانتفاعي 15112  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15113  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15114  سمنان -كومش موسسه غيرانتفاعي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15115  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15116  همدان -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15117  آبيك -نتفاعي موالنا موسسه غيرا مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15118  آستانه اشرفيه - موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15119  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15120  اردبيل - موسسه غيرانتفاعي نوين  اريابيمديريت بازرگاني گرايش باز 20 -
 غيرانتفاعي 15121  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15122  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15123  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  رايش بازاريابيمديريت بازرگاني گ 20 -
 غيرانتفاعي 15124  مشهد - موسسه غيرانتفاعي تابران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15125  موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15126  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -
 غيرانتفاعي 15127  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -
 غيرانتفاعي 15128  اصفهان -يرانتفاعي شيخ بهايي دانشگاه غ الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -
 غيرانتفاعي 15129  اروميه –موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -
 غيرانتفاعي 15130  ساري - موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -

 غيرانتفاعي 15131  دماوند (محل تحصيل واحد تهران) -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 15 - ط زنفق
 غيرانتفاعي 15132  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 

 غيرانتفاعي 15133  تبريز -موسسه غيرانتفاعي الغدير الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 10 -
 غيرانتفاعي 15134  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -
 غيرانتفاعي 15135  مهر فارس - پارس  موسسه غيرانتفاعي الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -
 غيرانتفاعي 15136  پرندك(استان مركزي) - موسسه غيرانتفاعي پرندك  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -
 غيرانتفاعي 15137  تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -
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  صفحه 100 
 

 ) 1مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 غيرانتفاعي 15138  گرگان –موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -
 غيرانتفاعي 15139  قوچان –موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 

 غيرانتفاعي 15140  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -
 غيرانتفاعي 15141  مشهد - موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  الملليينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني ب 20 -

 غيرانتفاعي 15142  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
يرانتفاعيغ 15143  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -   

 غيرانتفاعي 15144  آمل - موسسه غيرانتفاعي سبز  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -
 غيرانتفاعي 15145  قزوين - موسسه غيرانتفاعي سهروردي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -

 غيرانتفاعي 15146  چالوس -غيرانتفاعي طبرستان  موسسه الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15147  مشهد - موسسه غيرانتفاعي عطار  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 

 غيرانتفاعي 15148  بهنمير بابلسر - موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -
 غيرانتفاعي 15149  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -

 غيرانتفاعي 15150  مشهد - موسسه غيرانتفاعي فردوس  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15151  ر (محل تحصيل واحد خرمدره)موسسه غيرانتفاعي كا الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 

 غيرانتفاعي 15152  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -
 غيرانتفاعي 15153  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -

 غيرانتفاعي 15154  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  الملليريت بازرگاني گرايش بازرگاني بينمدي 20 - 
 غيرانتفاعي 15155  مشهد - موسسه غيرانتفاعي تابران  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 

 غيرانتفاعي 15156  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  رت الكترونيكيمديريت بازرگاني گرايش تجا 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 15157  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 -

 غيرانتفاعي 15158  يهاروم -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 
 غيرانتفاعي 15159  موسسه غيرانتفاعي آمل مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 

 غيرانتفاعي 15160  يزد - موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 -
 غيرانتفاعي 15161  تاكستان استان قزوين -يرانتفاعي تاكستان موسسه غ مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 -

 غيرانتفاعي 15162  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 
 غيرانتفاعي 15163  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 

 غيرانتفاعي 15164  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 -
 غيرانتفاعي 15165  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 -

 غيرانتفاعي 15166  فوالد شهر اصفهان -عتي فوالد موسسه غيرانتفاعي صن مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 
 غيرانتفاعي 15167  قزوين - موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 

 غيرانتفاعي 15168  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 -
 غيرانتفاعي 15169  كرمان - موسسه غيرانتفاعي مهر  ازرگاني گرايش تجارت الكترونيكيمديريت ب 20 -

 غيرانتفاعي 15170  آستانه اشرفيه - موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 
 غيرانتفاعي 15171  اصفهان - صفهان پويا موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت ا مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 

 غيرانتفاعي 15172  مشهد - موسسه غيرانتفاعي تابران  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 -
 غيرانتفاعي 15173  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 15174  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 15 - فقط زن - ي دفترچه توضيحات در انتها
 غيرانتفاعي 15175  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 15176  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 -
 غيرانتفاعي 15177  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 -

 غيرانتفاعي 15178  گرمسار -عي اديبان موسسه غيرانتفا مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - 
 غيرانتفاعي 15179  دماوند (محل تحصيل واحد تهران) -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 15 - فقط زن

 غيرانتفاعي 15180  دماوند -شاد موسسه غيرانتفاعي ار مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 
 غيرانتفاعي 15181  همدان - موسسه غيرانتفاعي الوند  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 -

 غيرانتفاعي 15182  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - 
 غيرانتفاعي 15183  پرندك(استان مركزي) - موسسه غيرانتفاعي پرندك  اتژيكمديريت بازرگاني گرايش مديريت استر 20 - 

 غيرانتفاعي 15184  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 -
فاعيغيرانت 15185  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 -  

 غيرانتفاعي 15186  گنبدكاووس - موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - 
 غيرانتفاعي 15187  چالوس -موسسه غيرانتفاعي طبرستان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - 

 غيرانتفاعي 15188  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 15189  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 15190  تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فنّاوري شمس  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - 
 غيرانتفاعي 15191  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - 

 غيرانتفاعي 15192  سمنان -موسسه غيرانتفاعي فضيلت  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 -
 غيرانتفاعي 15193  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي مولوي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 -

 غيرانتفاعي 15194  اردبيل - موسسه غيرانتفاعي نوين  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - 
 غيرانتفاعي 15195  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر (ويژه خواهران)  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 20 - فقط زن

 غيرانتفاعي 15196  ساوه –موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  زرگاني گرايش بازرگاني داخليمديريت با 20 -
 غيرانتفاعي 15197  فومن - موسسه غيرانتفاعي دامون  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 15198  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صبح صادق  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 15199  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 15200  سمنان -موسسه غيرانتفاعي كومش  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 15201  رويان نور -تفاعي مازيار موسسه غيران مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 20 - 

 غيرانتفاعي 15202  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 20 -
 غيرانتفاعي 15203  پرندك(استان مركزي) - موسسه غيرانتفاعي پرندك  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 20 -
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  صفحه 101 
 

 ) 1يريت (كد ضريب مجموعه مد - 1142  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 غيرانتفاعي 15204  تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 20 - 
 غيرانتفاعي 15205  كرمان - موسسه غيرانتفاعي رسالت  يريت بازرگاني گرايش كارآفرينيمد 20 - 
 غيرانتفاعي 15206  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 20 - 
 غيرانتفاعي 15207  چالوس -موسسه غيرانتفاعي طبرستان  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 20 - 

 غيرانتفاعي 15208  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 20 -
 غيرانتفاعي 15209  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 20 -
يرانتفاعيغ 15210  مشهد - موسسه غيرانتفاعي تابران  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 20 -  

 مجازي غيرانتفاعي 15211  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15212  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15213  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  المللييت بازرگاني گرايش بازرگاني بينمدير 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15214  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15215  اهواز -موسسه غيرانتفاعي مجازي برخط  گرايش تجارت الكترونيكي مديريت بازرگاني 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15216  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15217  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  يكمديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژ 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15218  تهران - موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15219  تهران -مهر البرز  موسسه غيرانتفاعي مجازي مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 40 - آموزش محور

 ) 2مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142

 روزانه 15220  دانشگاه ايالم مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 15 -  
 روزانه 15222  دانشگاه تهران مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 7 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

 روزانه 15221  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) ديريت دولتي گرايش توسعه منابع انسانيم 7 - 
 روزانه 15223  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 7 - 

 روزانه 15224  تهران - ه شاهد دانشگا مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 7 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 15225  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 5 - 
 روزانه 15226  دانشگاه شيراز مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 7 - 
 روزانه 15227  نتهرا -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 6 - 

برابر  -مختص كاركنان شاغل مرد ناجا 
شرايط و ضوابط اعالمي در دفترچه راهنماي 

آزموني صادره از دانشگاه علوم انتظامي 
فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -امين. 

 روزانه 15228  وري اسالمي ايراننيروي انتظامي جمه -دانشگاه علوم انتظامي امين  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -

 روزانه 15229  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 - 
 روزانه 15230  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 10 - 

 روزانه 15231  دانشگاه تهران ماليه عموميمديريت دولتي گرايش بودجه و  7 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
 روزانه 15232  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 7 - 
 روزانه 15233  دانشگاه تهران مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 7 - 
 روزانه 15234  زاهدان - شگاه سيستان و بلوچستان دان مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 7 - 

 روزانه 15235  تهران - دانشگاه شاهد  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 7 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 15236  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 5 - 
 روزانه 15237  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشي گذاري عمومي مديريت دولتي گرايش خط 6 - 
 روزانه 15238  موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 6 - 
 روزانه 15239  دانشگاه اصفهان مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 4 - 
 روزانه 15240  دانشگاه ايالم ديريت تحولمديريت دولتي گرايش م 12 - 
 روزانه 15241  دانشگاه تربيت مدرس مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 5 - 

 روزانه 15242  دانشگاه تربيت مدرس مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 15243  انشگاه تهراند مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 7 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

 روزانه 15244  دانشگاه زنجان مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 12 - 
 روزانه 15245  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 3 - 
 روزانه 15246  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 13 - 
 روزانه 15247  دانشگاه اردكان ديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازمانيم 10 - 
 روزانه 15248  دانشگاه ايالم مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 12 - 
 روزانه 15249  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 7 - 
 روزانه 15250  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ولتي گرايش مديريت رفتار سازمانيمديريت د 5 - 

 روزانه 15251  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 6 -
 روزانه 15252  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت بحران 2 -

ي پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروها
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 روزانه 15253  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مديريت بحران 14 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -مي باشد   روزانه 15254  مي ايراندانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسال مديريت بحران 30 -

هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كارمديريت سازمان 6 -  روزانه 15255  اردبيل –دانشگاه محقق اردبيلي 
 روزانه 15256  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياستگذاري علم و فناوري 9 -

 روزانه 15257  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  سياستگذاري علم و فناوري 12 - 
 نوبت دوم 15258  دانشگاه ايالم مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 12 - 

 نوبت دوم 15259  دانشگاه تهران مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 4 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
 نوبت دوم 15260  پرديس فارابي قم) دانشگاه تهران (محل تحصيل مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 4 -

 نوبت دوم 15261  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 3 - 
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 ) 2مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 15262  تهران –دانشگاه شاهد  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 3 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 15263  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 1 -
 نوبت دوم 15264  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ه منابع انسانيمديريت دولتي گرايش توسع 4 - 
 نوبت دوم 15265  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 2 - 

 نوبت دوم 15266  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 2 -
 نوبت دوم 15267  دانشگاه تهران مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 4 - انمحل تحصيل دانشكده مديريت تهر

 نوبت دوم 15268  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 4 - 
 نوبت دوم 15269  دانشگاه تهران مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 4 - 

 نوبت دوم 15270  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  ديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عموميم 2 -
 نوبت دوم 15271  تهران - دانشگاه شاهد  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 3 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 15272  رانته -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 1 - 
 نوبت دوم 15273  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 4 - 

 نوبت دوم 15274  دانشگاه اصفهان مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 2 -
 نوبت دوم 15275  دانشگاه ايالم مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 12 -

 نوبت دوم 15276  دانشگاه تهران مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 4 - نشكده مديريت تهرانمحل تحصيل دا
 نوبت دوم 15277  دانشگاه زنجان مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 2 - 

 نوبت دوم 15278  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 1 -
 نوبت دوم 15279  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  يت تحولمديريت دولتي گرايش مدير 2 -

 نوبت دوم 15280  دانشگاه اردكان مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 نوبت دوم 15281  دانشگاه ايالم مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 12 - 

 نوبت دوم 15282  اه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)دانشگ مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 4 -
 نوبت دوم 15283  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 1 -

 نوبت دوم 15284  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 4 - 
 نوبت دوم 15285  كرمان -اه شهيد باهنر دانشگ مديريت بحران 2 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 نوبت دوم 15286  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مديريت بحران 12 -

 - 4 
هاي دولتي گرايش منابع انساني و مديريت سازمان

 روابط كار
 نوبت دوم 15287  اردبيل - محقق اردبيلي دانشگاه 

 نوبت دوم 15288  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياستگذاري علم و فناوري 2 - 
 مجازي 15289  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - آموزش محور
 مجازي 15290  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مشي گذاري عمومي مديريت دولتي گرايش خط 20 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 15291  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 7 - 
محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15292  تهران - دانشگاه شاهد  عه منابع انسانيمديريت دولتي گرايش توس 7 -

 پرديس خودگردان 15293  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 7 - 
خودگردان البرزكرج  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس

 پرديس خودگردان 15294  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 15295  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15296  دانشگاه تربيت مدرس تحولمديريت دولتي گرايش مديريت  5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15297  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15298  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15299  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياستگذاري علم و فناوري 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 15300  مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -
 پيام نور 15301  مركز خوي - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 - 
 پيام نور 15302  مركز شاهين شهر - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 - 

 پيام نور 15303  مركز نطنز - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  نيمديريت دولتي گرايش توسعه منابع انسا 20 -
 پيام نور 15304  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -

م نورپيا 15305  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   

 پيام نور 15306  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - 
 پيام نور 15307  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -
 پيام نور 15308  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  انسانيمديريت دولتي گرايش توسعه منابع  8 -

 پيام نور 15309  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 - 
 پيام نور 15310  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 - 

 پيام نور 15311  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -
 پيام نور 15312  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -

 پيام نور 15313  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  يمديريت دولتي گرايش توسعه منابع انسان 8 - 
 پيام نور 15314  مركز آمل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - 

نورپيام  15315  مركز اراك - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -  

 پيام نور 15316  مركز خمين - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -
 پيام نور 15317  مركز دليجان - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -

 پيام نور 15318  مركز ساوه - ه پيام نور استان مركزي دانشگا مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 - 
 پيام نور 15319  مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -
يام نورپ 15320  مركز مالير - دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -  

 پيام نور 15321  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - 
 پيام نور 15322  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 - 
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  صفحه 103 
 

 ) 2مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 پيام نور 15323  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -
 پيام نور 15324  مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد  نسانيمديريت دولتي گرايش توسعه منابع ا 8 -

 پيام نور 15325  مركز خوي - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 - 
 پيام نور 15326  شاهين شهر مركز - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 10 - 

 پيام نور 15327  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -
 پيام نور 15328  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -

 پيام نور 15329  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  هاي دولتيرايش طراحي سازمانمديريت دولتي گ 8 - 
 پيام نور 15330  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 - 

 پيام نور 15331  مركز شيراز -استان فارس دانشگاه پيام نور  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -
 پيام نور 15332  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -

 پيام نور 15333  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 - 
 پيام نور 15334  مركز اراك - دانشگاه پيام نور استان مركزي  هاي دولتييريت دولتي گرايش طراحي سازمانمد 8 - 

 پيام نور 15335  مركز خمين - دانشگاه پيام نور استان مركزي  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -
 پيام نور 15336  مركز دليجان - پيام نور استان مركزي دانشگاه  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -

 پيام نور 15337  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 - 
ورپيام ن 15338  مركز مالير - دانشگاه پيام نور استان همدان  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -   

 پيام نور 15339  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -
 پيام نور 15340  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -

 پيام نور 15341  مركز يزد - انشگاه پيام نور استان يزد د هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 - 
 پيام نور 15342  مركز خوي - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 

 پيام نور 15343  مركز شاهين شهر - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 10 -
 پيام نور 15344  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 -

 پيام نور 15345  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15346  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  عموميمديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه  8 - 

 پيام نور 15347  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 -
 پيام نور 15348  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 -

 پيام نور 15349  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15350  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 

 پيام نور 15351  مركز اراك - دانشگاه پيام نور استان مركزي  ميمديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمو 8 -
 پيام نور 15352  مركز خمين - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 -

ام نورپي 15353  مركز دليجان - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 -   

 پيام نور 15354  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15355  مركز مالير - دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 -
 پيام نور 15356  مركز تفت - انشگاه پيام نور استان يزد د مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 -

 پيام نور 15357  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15358  مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 

 پيام نور 15359  مركز خوي - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -
 پيام نور 15360  مركز شاهين شهر - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 10 -

 پيام نور 15361  واحد ماهدشت -شگاه پيام نور استان البرز دان مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 - 
 پيام نور 15362  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 - 

 پيام نور 15363  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -
 پيام نور 15364  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -

 پيام نور 15365  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 - 
 پيام نور 15366  مركز سيرجان -ام نور استان كرمان دانشگاه پي مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 - 

 پيام نور 15367  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -
 پيام نور 15368  مركز اراك - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -

 پيام نور 15369  مركز خمين - دانشگاه پيام نور استان مركزي  ريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عموميمدي 8 - 
 پيام نور 15370  مركز دليجان - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 - 

 پيام نور 15371  مركز ساوه - تان مركزي دانشگاه پيام نور اس مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -
 پيام نور 15372  مركز مالير - دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -

 پيام نور 15373  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 - 
 پيام نور 15374  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  ايش خط مشي گذاري عموميمديريت دولتي گر 8 - 

 پيام نور 15375  مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -

 - 8 
و توسعه مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت 

 شهري و روستايي
 پيام نور 15376  مركز خوي - ستان آذربايجان غربي دانشگاه پيام نور ا

 - 10 
و توسعه مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت 

 شهري و روستايي
 پيام نور 15377  مركز شاهين شهر - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 8 
و توسعه مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت 

 شهري و روستايي
 پيام نور 15378  واحد ماهدشت -ن البرز دانشگاه پيام نور استا

 - 8 
و توسعه مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت 

 شهري و روستايي
 پيام نور 15379  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
و توسعه مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت 

 شهري و روستايي
 پيام نور 15380  منانمركز س - دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 - 8 
و توسعه مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت 

 شهري و روستايي
 پيام نور 15381  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 - 8 
و توسعه مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت 

 شهري و روستايي
نورپيام  15382  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس   
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  صفحه 104 
 

 ) 2مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 8 
و توسعه مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت 

 شهري و روستايي
 پيام نور 15383  مركز سيرجان -ن كرمان دانشگاه پيام نور استا

 - 8 
و توسعه مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت 

 شهري و روستايي
 پيام نور 15384  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 

 - 8 
و توسعه مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت 

 شهري و روستايي
 پيام نور 15385  اكمركز ار - دانشگاه پيام نور استان مركزي 

 - 8 
و توسعه مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت 

 شهري و روستايي
 پيام نور 15386  مركز خمين - دانشگاه پيام نور استان مركزي 

 - 8 
و توسعه مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت 

 شهري و روستايي
رپيام نو 15387  مركز دليجان - دانشگاه پيام نور استان مركزي   

 - 8 
و توسعه مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت 

 شهري و روستايي
 پيام نور 15388  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي 

 - 8 
و توسعه مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت 

 شهري و روستايي
 پيام نور 15389  مركز مالير - دانشگاه پيام نور استان همدان 

 - 8 
و توسعه لتي گرايش مديريت پيشرفت مديريت دو

 شهري و روستايي
 پيام نور 15390  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد 

 - 8 
و توسعه مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت 

 شهري و روستايي
 پيام نور 15391  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد 

 - 8 
و توسعه ت مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرف

 شهري و روستايي
 پيام نور 15392  مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد 

 پيام نور 15393  مركز خوي - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 -
 پيام نور 15394  اهين شهرمركز ش - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 10 -

 پيام نور 15395  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15396  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 

 پيام نور 15397  مركز سمنان - پيام نور استان سمنان  دانشگاه مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 -
 پيام نور 15398  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 -

 پيام نور 15399  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15400  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  گرايش مديريت تحول مديريت دولتي 8 - 

 پيام نور 15401  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 -
م نورپيا 15402  مركز خمين - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 -  

 پيام نور 15403  مركز دليجان - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15404  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 

 پيام نور 15405  مركز مالير - دان دانشگاه پيام نور استان هم مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 -
 پيام نور 15406  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 -

 پيام نور 15407  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15408  مركز يزد - اه پيام نور استان يزد دانشگ مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 

 پيام نور 15409  مركز خوي - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 -
 پيام نور 15410  مركز شاهين شهر - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 10 -

 پيام نور 15411  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 پيام نور 15412  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 

 پيام نور 15413  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  سازمانيمديريت دولتي گرايش مديريت رفتار  20 -
 پيام نور 15414  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 -

 پيام نور 15415  ز گرمسارمرك - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 پيام نور 15416  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 

 پيام نور 15417  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 -
 پيام نور 15418  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  مديريت رفتار سازمانيمديريت دولتي گرايش  20 -

 پيام نور 15419  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 پيام نور 15420  مركز اراك - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 

 پيام نور 15421  مركز خمين - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 -
 پيام نور 15422  مركز دليجان - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 -

 پيام نور 15423  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت رفتار سازمانيمديريت دولتي گرايش  8 - 
 پيام نور 15424  مركز مالير - دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 

 پيام نور 15425  ركز تفتم - دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 -
 پيام نور 15426  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 -

 پيام نور 15427  مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 پيام نور 15428  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  ايش مالي و اقتصاديهاي دولتي گرمديريت سازمان 20 - 

 غيرانتفاعي 15429  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -
 غيرانتفاعي 15430  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -

 غيرانتفاعي 15431  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 15432  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - 

 غيرانتفاعي 15433  تاكستان استان قزوين -كستان موسسه غيرانتفاعي تا مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -
 غيرانتفاعي 15434  جيرفت –موسسه غيرانتفاعي جاويد  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -

 غيرانتفاعي 15435  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 15436  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  يش توسعه منابع انسانيمديريت دولتي گرا 20 - 

 غيرانتفاعي 15437  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -
اعيغيرانتف 15438  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -  
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  صفحه 105 
 

 ) 2مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 15439  قم –موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 15440  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 15441  موسسه غيرانتفاعي كار مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - محل تحصيل واحد قزوين
 غيرانتفاعي 15442  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  انسانيمديريت دولتي گرايش توسعه منابع  20 - 

 غيرانتفاعي 15443  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -
 غيرانتفاعي 15444  برازجان - موسسه غير انتفاعي رهجويان دانش  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -

 غيرانتفاعي 15445  تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 20 - 
 غيرانتفاعي 15446  تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 20 - 

 غيرانتفاعي 15447  قزوين - يرانتفاعي سهروردي موسسه غ مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 20 -
 غيرانتفاعي 15448  گنبد كاووس - موسسه غيرانتفاعي شمس  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 20 -

 غيرانتفاعي 15449  آستانه اشرفيه - موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 20 - 
 غيرانتفاعي 15450  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  گرايش مديريت رفتار سازمانيمديريت دولتي  15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 15451  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 15452  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 20 -
 غيرانتفاعي 15453  لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 20 - 

 غيرانتفاعي 15454  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مديريت اماكن متبركه مذهبي 20 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 26458  مشهد  - غيرانتفاعي عطار  موسسه  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -  

 مجازي غيرانتفاعي 15455  تهران - موسسه غيرانتفاعي مجازي رايانه اي جهان نما مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 40 - آموزش محور
 ) 3مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142

 روزانه 15456  اندانشگاه اصفه مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 4 -  
 روزانه 15457  دانشگاه تربيت مدرس مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 5 -

 روزانه 15458  دانشگاه تربيت مدرس مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 15459  دانشگاه تهران مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 4 -

 روزانه 15460  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  صنعتي گرايش تحقيق در عملياتمديريت  14 - 
 روزانه 15461  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 6 - محل تحصيل تهران

 روزانه 15462  تهران - دانشگاه شاهد  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 15463  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 5 -
 روزانه 15464  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 7 -

 روزانه 15465  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 9 - 
 روزانه 15466  دانشگاه قم مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 10 - فقط زن - هاي دفترچه توضيحات در انت

 روزانه 15467  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 5 -
 روزانه 15468  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 10 -
 روزانه 15469  دانشگاه يزد ريت صنعتي گرايش تحقيق در عملياتمدي 7 -

 روزانه 15470  دانشگاه اصفهان مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 4 - 
 روزانه 15471  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 10 - 

 روزانه 15472  دانشگاه تهران عملياتمديريت صنعتي گرايش توليد و  4 -
 روزانه 15473  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 6 - محل تحصيل تهران

 روزانه 15474  دانشگاه سمنان مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 7 -
 روزانه 15475  رانته -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 5 - 
 روزانه 15476  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 10 - 

 روزانه 15477  دانشگاه شيراز مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 4 -
 روزانه 15478  دانشگاه صنعتي شاهرود مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 12 -
 روزانه 15479  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  تي گرايش توليد و عملياتمديريت صنع 7 -

 روزانه 15480  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 9 - 
 روزانه 15481  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 10 - 

 روزانه 15482  بابلسر -انشگاه مازندران د مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 4 -
 روزانه 15483  دانشگاه يزد مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 8 -

 روزانه 15484  تهران - دانشگاه شاهد  مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 15485  دانشگاه قم مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 10 - فقط مرد

 روزانه 15486  دانشگاه قم مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 15487  دانشگاه ميبد مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 12 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 15489  اندانشگاه تهر مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 4 -
 روزانه 15488  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 7 -

 روزانه 15490  دانشگاه قم مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 15491  دانشگاه تهران وريو بهره مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت 4 - 

 روزانه 15492  تهران - دانشگاه شاهد  وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 15493  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 5 -
 روزانه 15494  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  وريش مديريت كيفيت و بهرهمديريت صنعتي گراي 8 -

 روزانه 15495  دانشگاه قم وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 10 - فقط مرد
هروزان 15496  دانشگاه قم وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه   

 روزانه 15497  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 19 -
 روزانه 15498  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 10 -

 روزانه 15499  نشگاه تهراندا مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 4 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
 روزانه 15500  دانشگاه قم مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 10 - فقط مرد

 روزانه 15501  دانشگاه قم مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
ت دومنوب 15502  دانشگاه اصفهان مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 2 -  
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  صفحه 106 
 

 ) 3مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 15503  دانشگاه تهران مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 4 -
 نوبت دوم 15504  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  صنعتي گرايش تحقيق در عمليات مديريت 6 -

 نوبت دوم 15505  تهران - دانشگاه شاهد  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 15506  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 2 - 

 نوبت دوم 15507  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 4 -
 نوبت دوم 15508  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 2 -

 نوبت دوم 15509  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 3 - 
 نوبت دوم 15510  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  عتي گرايش تحقيق در عملياتمديريت صن 2 - 

 نوبت دوم 15511  دانشگاه يزد مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 3 -
 نوبت دوم 15512  دانشگاه اصفهان مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 2 -

 نوبت دوم 15513  قزوين - ين المللي امام خميني (ره ) دانشگاه ب مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 5 - 
 نوبت دوم 15514  دانشگاه تهران مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 4 - 

 نوبت دوم 15515  دانشگاه سمنان مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 3 -
 نوبت دوم 15516  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 2 -

 نوبت دوم 15517  دانشگاه صنعتي شاهرود مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 8 - 
 نوبت دوم 15518  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 4 - 

 نوبت دوم 15519  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 2 -
 نوبت دوم 15520  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 5 -

 نوبت دوم 15521  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 3 - 
 نوبت دوم 15522  دانشگاه يزد مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 3 - 

 نوبت دوم 15523  تهران - دانشگاه شاهد  تي گرايش مديريت عملكردمديريت صنع 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 15524  دانشگاه ميبد مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 12 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 15526  دانشگاه تهران مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 4 - 
 نوبت دوم 15525  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) زنجيره تامين مديريت صنعتي گرايش مديريت 4 - 

 نوبت دوم 15527  دانشگاه تهران وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 4 -
 نوبت دوم 15528  تهران - دانشگاه شاهد  وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 2 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 15529  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 1 - 
 نوبت دوم 15530  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 4 - 

 نوبت دوم 15531  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 2 -
 نوبت دوم 15532  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 2 -

 نوبت دوم 15533  دانشگاه تهران مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 4 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
 پرديس خودگردان 15534  دانشگاه تربيت مدرس ت صنعتي گرايش تحقيق در عملياتمديري 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 15535  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران  پرديس خودگردان 15536  تهران -دانشگاه خوارزمي  ريت صنعتي گرايش تحقيق در عملياتمدي 6 -

 پرديس خودگردان 15537  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15538  دانشگاه يزد حقيق در عملياتمديريت صنعتي گرايش ت 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 15539  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران  پرديس خودگردان 15540  تهران -دانشگاه خوارزمي  عمليات مديريت صنعتي گرايش توليد و 6 -

 پرديس خودگردان 15541  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15542  ازدانشگاه شير مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15543  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15544  دانشگاه يزد مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامينمديريت  4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 15545  صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 15546  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 15547  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 15548  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 20 -
 غيرانتفاعي 15549  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  نعتي گرايش تحقيق در عملياتمديريت ص 20 - 
 غيرانتفاعي 15550  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 20 - 

 غيرانتفاعي 15551  تحصيل واحد تهران)دماوند (محل  -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 15552  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 

 غيرانتفاعي 15553  مشهد - موسسه غيرانتفاعي بينالود  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15554  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  ديريت صنعتي گرايش تحقيق در عملياتم 20 - 

 غيرانتفاعي 15555  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 20 -
 غيرانتفاعي 15556  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 20 -

 غيرانتفاعي 15557  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15558  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 20 - 

 غيرانتفاعي 15559  البرز قزوين -ين موسسه غيرانتفاعي كاسپ مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 20 -
 غيرانتفاعي 15560  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي مولوي  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 20 -

 غيرانتفاعي 15561  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15562  تهران –دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  ش توليد و عملياتمديريت صنعتي گراي 20 -

 غيرانتفاعي 15563  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15564  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
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  صفحه 107 
 

 ) 3مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 غيرانتفاعي 15565  قم –دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15566  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - در انتهاي دفترچهتوضيحات 

 غيرانتفاعي 15567  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15568  آبيك -نشگاه غيرانتفاعي دانش البرز دا مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 

 غيرانتفاعي 15569  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 -
 غيرانتفاعي 15570  موسسه غيرانتفاعي آمل مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 -

 غيرانتفاعي 15571  دماوند (محل تحصيل واحد تهران) -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  ش توليد و عملياتمديريت صنعتي گراي 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 15572  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 

 غيرانتفاعي 15573  كرمان -غيرانتفاعي بعثت  موسسه مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 -
 غيرانتفاعي 15574  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 -
 غيرانتفاعي 15575  گرگان - موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 -
 غيرانتفاعي 15576  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  ليد و عملياتمديريت صنعتي گرايش تو 20 -
 غيرانتفاعي 15577  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 -
 غيرانتفاعي 15578  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 -

 غيرانتفاعي 15579  آمل - موسسه غيرانتفاعي سبز  يريت صنعتي گرايش توليد و عملياتمد 20 - 
 غيرانتفاعي 15580  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15581  قزوين - موسسه غيرانتفاعي سهروردي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15582  كرمانشاه - موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15583  بهنمير بابلسر - موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15584  اقباليه قزوين - عالمه مجلسي موسسه غيرانتفاعي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15585  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15586  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15587  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  تي گرايش توليد و عملياتمديريت صنع 20 - 
 غيرانتفاعي 15588  كرمان - موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
يغيرانتفاع 15589  سمنان -موسسه غيرانتفاعي فضيلت  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 -   

 غيرانتفاعي 15591  موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد خرمدره) مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15590  موسسه غيرانتفاعي كار مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - محل تحصيل واحد قزوين

 غيرانتفاعي 15592  اردبيل -تفاعي مقدس اردبيلي موسسه غيران مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15593  شهركرد -موسسه غيرانتفاعي نور هدايت  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15594  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15595  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  مديريت زنجيره تامين مديريت صنعتي گرايش 20 - 
 غيرانتفاعي 15596  البرز قزوين -موسسه غيرانتفاعي كاسپين  مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 20 - 
 غيرانتفاعي 15597  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 20 - 
 غيرانتفاعي 15598  فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 20 - 
 غيرانتفاعي 15599  بهنمير بابلسر - موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 20 - 
 غيرانتفاعي 15600  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي نعتي گرايش مديريت پروژهمديريت ص 20 - 
 غيرانتفاعي 15601  نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 20 - 
 غيرانتفاعي 15602  موسسه غيرانتفاعي آمل مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 20 - 

 غيرانتفاعي 15603  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 15 - تحصيل واحد دماوند محل -فقط مرد 
 غيرانتفاعي 15604  دماوند (محل تحصيل واحد تهران) -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 15 - فقط زن

 غيرانتفاعي 15605  تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  روژهمديريت صنعتي گرايش مديريت پ 20 -
 غيرانتفاعي 15606  موسسه غيرانتفاعي كار مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 20 - محل تحصيل واحد قزوين

 مجازي غيرانتفاعي 15607  نتهرا -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15608  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 40 - آموزش محور

 ) 4مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142

يكمديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترون 10 -  فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه  تهران (محل تحصيل  - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 روزانه 15609  شعبه اروميه)

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك - 7 فقط زن  روزانه 15610  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 7 -  روزانه 15611  تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) دانشگاه

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 6 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران  روزانه 15612  دانشگاه تهران
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك - 6 محل تحصيل تهران  روزانه 15613  تهران -دانشگاه خوارزمي 

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 4 -  روزانه 15614  كرمانشاه - دانشگاه رازي 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 3 -  روزانه 15615  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 5 -  روزانه 15616  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 پيشرفت

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 8 -  روزانه 15617  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 7 - فقط زن
هاي اطالعاتي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 پيشرفته
 روزانه 15618  تهران –الزهرا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه 

 7 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
هاي اطالعاتي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 پيشرفته
 روزانه 15619  دانشگاه تهران

 - 5 
هاي اطالعاتي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 پيشرفته
 روزانه 15620  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 
- 7 

هاي اطالعاتي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم
 پيشرفته

 روزانه 15621  تهران –دانشگاه عالمه طباطبايي 
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  صفحه 108 
 

 ) 4مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 15622  تهران –دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش 5 -
مديريت فناوري اطالعات گرايش هوشمندي كسب و كار 5 -  روزانه 15623  دانشگاه تربيت مدرس

كارمديريت فناوري اطالعات گرايش هوشمندي كسب و  3 - فاقد خوابگاه  روزانه 15624  دانشگاه تربيت مدرس
مديريت فناوري اطالعات گرايش هوشمندي كسب و كار 6 - محل تحصيل تهران  روزانه 15625  تهران -دانشگاه خوارزمي 

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 2 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه  تهران (محل تحصيل  - ان) دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهر
 نوبت دوم 15626  شعبه اروميه)

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك - 2 فقط زن  نوبت دوم 15627  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 4 -  نوبت دوم 15628  بي قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارا

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 4 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران  نوبت دوم 15629  دانشگاه تهران
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 2 -  نوبت دوم 15630  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان 

ري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيكمديريت فناو 1 -   نوبت دوم 15631  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 پيشرفت

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 2 -  نوبت دوم 15632  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 2 - فقط زن
هاي اطالعاتي گرايش سيستممديريت فناوري اطالعات 

 پيشرفته
 نوبت دوم 15633  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 4 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
هاي اطالعاتي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 پيشرفته
 نوبت دوم 15634  دانشگاه تهران

 - 1 
عاتي هاي اطالمديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 پيشرفته
 نوبت دوم 15635  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
هاي اطالعاتي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 پيشرفته
 نوبت دوم 15636  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 نوبت دوم 15637  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش 1 -

 30 - ش محورآموز
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 مجازي 15638  دانشگاه تربيت مدرس

 40 - آموزش محور
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 مجازي 15639  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 40 - آموزش محور
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 نيكالكترو
 مجازي 15640  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 15 - آموزش محور
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 مجازي 15641  دانشگاه فردوسي مشهد

 15 - آموزش محور
هاي اطالعاتي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 پيشرفته
 مجازي 15642  دانشگاه فردوسي مشهد

 مجازي 15643  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش 15 - محور آموزش
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك - 6  پرديس خودگردان 15644  تهران -دانشگاه خوارزمي 

ب و كار الكترونيكمديريت فناوري اطالعات گرايش كس 3 -  زاهدان (محل تحصيل پرديس  - دانشگاه سيستان و بلوچستان 
 پرديس خودگردان 15645  خودگردان در چابهار)

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 15646  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 8 - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل   پرديس خودگردان 15647  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي اطالعاتي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 پيشرفته
رديس خودگردانپ 15648  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   

 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي اطالعاتي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 پيشرفته
 پرديس خودگردان 15649  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 پرديس خودگردان 15650  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت فناوري اطالعات گرايش هوشمندي كسب و كار 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 15651  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران مديريت فناوري اطالعات گرايش هوشمندي كسب و كار 6 -  پرديس خودگردان 15652  تهران -مي دانشگاه خوارز
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 8 -  پيام نور 15653  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 10 -  پيام نور 15654  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع اطالعاتي 8 -  پيام نور 15655  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع اطالعاتي 10 -   پيام نور 15656  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 - 8 
هاي اطالعاتي ش سيستممديريت فناوري اطالعات گراي

 پيشرفته
 پيام نور 15657  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
هاي اطالعاتي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 پيشرفته
 پيام نور 15658  مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 10 
 هاي اطالعاتيمديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 پيشرفته
 پيام نور 15659  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 پيام نور 15660  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش 8 -
 پيام نور 15661  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش 10 -

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 10 - آموزش محور  مجازي پيام نور 15662  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع اطالعاتي 10 - آموزش محور  مجازي پيام نور 15663  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 10 - آموزش محور
هاي اطالعاتي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 پيشرفته
 مجازي پيام نور 15664  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

ازي پيام نورمج 15665  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش 10 - آموزش محور  

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 20 -  غيرانتفاعي 15666  قزوين –دانشگاه غيرانتفاعي رجا 
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  صفحه 109 
 

 ) 4مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 15667  تنكابن –موسسه غيرانتفاعي آيندگان 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 15668  تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 15669  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 15670  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما 
لكترونيكمديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار ا 20 -   غيرانتفاعي 15671  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 15672  يزد (محل تحصيل واحد اشكذر) -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 15673  نور - ي عالمه محدث نوري دانشگاه غيرانتفاع
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 15674  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي 

 - 20 
هاي اطالعاتي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 پيشرفته
فاعيغيرانت 15675  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان   

مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع اطالعاتي 15 - آموزش محور  مجازي غيرانتفاعي 15676  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز 
 15 - آموزش محور

هاي اطالعاتي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم
 پيشرفته

جازي غيرانتفاعيم 15677  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز   

 مجازي غيرانتفاعي 15678  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش 15 - آموزش محور
 ) 5مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142

 روزانه 15679  دانشگاه تهران مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 4 -  
تعهد به جذب در نيروهاي پذيرفته شده م

شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 
 محل تحصيل تهران -

 روزانه 15680  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 14 -

محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 پيشرفت

 روزانه 15681  تهران -و صنعت ايران دانشگاه علم  مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 8 -
 روزانه 15682  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي 5 -

 روزانه 15683  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي 8 - 
محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 پيشرفت

 روزانه 15684  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي تحقيق و توسعهريت تكنولوژي گرايش سياستمدي 8 -

 نوبت دوم 15685  دانشگاه تهران مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 4 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 
 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 15686  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 12 -

محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 پيشرفت

 نوبت دوم 15687  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 2 -

 نوبت دوم 15688  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  يمديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژ 1 -
 نوبت دوم 15689  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي 4 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 2 - پيشرفت

هاي تحقيق و مديريت تكنولوژي گرايش سياست
 توسعه

 نوبت دوم 15690  رانته -دانشگاه علم و صنعت ايران 
 مجازي 15691  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 20 - آموزش محور
 20 - آموزش محور

هاي تحقيق و مديريت تكنولوژي گرايش سياست
 توسعه

 مجازي 15692  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
 پرديس خودگردان 15693  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 8 - شگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دان

 پرديس خودگردان 15694  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15695  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي تحقيق و توسعهمديريت تكنولوژي گرايش سياست 8 - اهمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگ

 غيرانتفاعي 15696  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي  هاي تحقيق و توسعهمديريت تكنولوژي گرايش سياست 20 -
 مجازي غيرانتفاعي 15697  تهران - موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  ل تكنولوژيمديريت تكنولوژي گرايش انتقا 40 - آموزش محور

 ) 6مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142

 روزانه 15698  دانشگاه اروميه مديريت مالي 15 -  
 روزانه 15699  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مديريت مالي 9 - فقط زن

د به جذب در نيروهاي پذيرفته شده متعه
 شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

 فقط مرد –
 روزانه 15700  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مديريت مالي 20 -

 روزانه 15701  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت مالي 12 - محل تحصيل تهران
 روزانه 15702  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت مالي 5 - 
 روزانه 15703  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  مديريت مالي 5 - 

 روزانه 15704  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت مالي 8 -
 روزانه 15705  دانشگاه يزد مديريت مالي 9 -
 روزانه 15706  دانشگاه اصفهان مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 3 -

 روزانه 15707  دانشگاه تهران مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 7 - تهرانمحل تحصيل دانشكده مديريت 
 روزانه 15708  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 7 - 

نهروزا 15709  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 6 -  

 روزانه 15710  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مالي گرايش بانكداري 6 -
 روزانه 15711  دانشگاه تهران مالي گرايش حقوق مالي 7 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

وگازگذاري در نفتمالي گرايش تأمين مالي و سرمايه 10 - محل تحصيل واحد آبادان  روزانه 15712  دانشگاه صنعت نفت
 نوبت دوم 15713  دانشگاه اروميه مديريت مالي 5 - 

 نوبت دوم 15714  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مديريت مالي 3 - فقط زن
 نوبت دوم 15715  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت مالي 8 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 15716  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت مالي 1 -
 نوبت دوم 15717  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت مالي 4 -
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  صفحه 110 
 

 ) 6مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 15718  اه يزددانشگ مديريت مالي 3 -
 نوبت دوم 15719  دانشگاه اصفهان مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 2 -

 نوبت دوم 15721  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 4 - 
 نوبت دوم 15720  دانشگاه تهران مديريت ريسكمالي گرايش مهندسي مالي و  4 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

 نوبت دوم 15722  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 4 -
 نوبت دوم 15723  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مالي گرايش بانكداري 4 -

 نوبت دوم 15724  دانشگاه تهران ليمالي گرايش حقوق ما 4 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
 مجازي 15725  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 40 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 15726  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت مالي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15727  دانشگاه يزد مديريت مالي 9 - ودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خ

 مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 15728  صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 15729  تهران -عالمه طباطبايي  دانشگاه مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 6 - 
 پيام نور 15730  مركز شهركرد -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري  مديريت مالي 20 - 

 غيرانتفاعي 15731  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مديريت مالي 20 -
فاعيغيرانت 15732  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار مديريت مالي 20 -  

 غيرانتفاعي 15733  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15734  نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مديريت مالي 20 - 

 غيرانتفاعي 15735  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مديريت مالي 20 -
 غيرانتفاعي 15736  اصفهان -نتفاعي شيخ بهايي دانشگاه غيرا مديريت مالي 20 -

 غيرانتفاعي 15737  تنكابن - موسسه غيرانتفاعي آيندگان  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15738  ساري - موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  مديريت مالي 20 - 

 غيرانتفاعي 15739  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  مديريت مالي 20 -
 غيرانتفاعي 15740  دماوند (محل تحصيل واحد تهران) -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  مديريت مالي 15 - فقط زن

 غيرانتفاعي 15741  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  مديريت مالي 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 
 غيرانتفاعي 15742  گرگان - موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  مديريت مالي 20 - 

 غيرانتفاعي 15743  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  مديريت مالي 20 -
 غيرانتفاعي 15744  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  مديريت مالي 20 -

 غيرانتفاعي 15745  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15746  بابل -ي راه دانش موسسه غيرانتفاع مديريت مالي 20 - 

 غيرانتفاعي 15747  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مديريت مالي 20 -
 غيرانتفاعي 15748  زنجان - موسسه غيرانتفاعي روزبه  مديريت مالي 20 -

 غيرانتفاعي 15749  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15750  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  اليمديريت م 20 - 

 غيرانتفاعي 15751  چالوس -موسسه غيرانتفاعي طبرستان  مديريت مالي 20 -
 غيرانتفاعي 15752  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  مديريت مالي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 15753  قزوين -غيرانتفاعي غزالي موسسه  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15754  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  مديريت مالي 20 - 

 غيرانتفاعي 15755  موسسه غيرانتفاعي قشم مديريت مالي 20 -
 غيرانتفاعي 15756  موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد خرمدره) مديريت مالي 20 -

 غيرانتفاعي 15757  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15758  كرمان - موسسه غيرانتفاعي مهر  مديريت مالي 20 - 

 غيرانتفاعي 15759  آستانه اشرفيه - موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  مديريت مالي 20 -
 غيرانتفاعي 15760  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  مديريت مالي 20 -

 غيرانتفاعي 15761  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 20 - 
 غيرانتفاعي 15762  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 15763  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  يش مهندسي مالي و مديريت ريسكمالي گرا 20 -
 غيرانتفاعي 15764  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 20 -

 غيرانتفاعي 15766  محل تحصيل واحد تهران)دماوند ( -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 15765  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 

 غيرانتفاعي 15767  پرندك(استان مركزي) - موسسه غيرانتفاعي پرندك  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 20 -
 غيرانتفاعي 15768  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 20 -

 غيرانتفاعي 15769  موسسه غيرانتفاعي كار مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 20 - محل تحصيل واحد قزوين
 غيرانتفاعي 15770  آستانه اشرفيه - سسه غيرانتفاعي مهر آستان مو مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 20 - 

 غيرانتفاعي 15771  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 20 -
 غيرانتفاعي 15772  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مالي گرايش بانكداري 20 -

 غيرانتفاعي 15773  پرندك(استان مركزي) - وسسه غيرانتفاعي پرندك م مالي گرايش بيمه 20 - 
 مجازي غيرانتفاعي 15774  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15775  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مالي گرايش بانكداري 40 - آموزش محور

 ) 7مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142

 روزانه 15776  دانشگاه ايالم كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 4 -  
 روزانه 15777  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 7 -

 روزانه 15778  ه تهراندانشگا كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 10 - 
 روزانه 15779  تهران -دانشگاه خوارزمي  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 8 - محل تحصيل تهران

 روزانه 15780  كرمانشاه - دانشگاه رازي  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 4 - 
 روزانه 15781  دانشگاه سمنان كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 13 -
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  صفحه 111 
 

 ) 7مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 15782  زاهدان –دانشگاه سيستان و بلوچستان  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 5 -
 روزانه 15783  كرمان –دانشگاه شهيد باهنر  فريني گرايش كسب و كار جديدكارآ 3 -

 روزانه 15784  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 5 - 
 روزانه 15785  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 8 - 

ندسي محل تحصيل دانشكده مه -فقط مرد 
 پيشرفت

 روزانه 15786  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 8 -
 روزانه 15787  بابلسر -دانشگاه مازندران  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 3 -
 روزانه 15788  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش گردشگري 7 -

 روزانه 15789  كرمانشاه - دانشگاه رازي  كارآفريني گرايش گردشگري 4 - 
 روزانه 15790  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش فناوري 7 - 

 روزانه 15791  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش سازماني 7 -
 روزانه 15792  كرمانشاه - دانشگاه رازي  كارآفريني گرايش سازماني 4 -

 روزانه 15793  زاهدان - يستان و بلوچستان دانشگاه س كارآفريني گرايش سازماني 5 - 
 روزانه 15794  تهران - دانشگاه شاهد  كارآفريني گرايش سازماني 7 - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 15795  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كارآفريني گرايش سازماني 5 -
 روزانه 15796  دانشگاه تهران المللكارآفريني گرايش بين 7 -

 روزانه 15797  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش توسعه 7 - 
 روزانه 15798  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  كارآفريني گرايش توسعه 5 - 

 روزانه 15799  دانشگاه گنبد كارآفريني گرايش توسعه 15 -
 روزانه 15800  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش كسب و كار الكترونيكي 7 -

 نوبت دوم 15801  دانشگاه ايالم كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 4 - 
 نوبت دوم 15802  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 4 - 

 نوبت دوم 15803  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 10 -
 نوبت دوم 15804  دانشگاه سمنان جديد كارآفريني گرايش كسب و كار 7 -

 نوبت دوم 15805  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 5 - 
 نوبت دوم 15806  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 2 - 

 نوبت دوم 15807  تهران - دانشگاه شهيد بهشتي كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 1 -
 نوبت دوم 15808  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 5 -

محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 پيشرفت

 نوبت دوم 15809  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 2 -

 نوبت دوم 15810  بابلسر -دانشگاه مازندران  سب و كار جديدكارآفريني گرايش ك 1 - 
 نوبت دوم 15811  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش گردشگري 7 - 

 نوبت دوم 15812  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش فناوري 7 -
 نوبت دوم 15813  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش سازماني 7 -

 نوبت دوم 15814  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مانيكارآفريني گرايش ساز 5 - 
 نوبت دوم 15815  تهران - دانشگاه شاهد  كارآفريني گرايش سازماني 2 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 15816  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كارآفريني گرايش سازماني 1 -
 نوبت دوم 15817  هراندانشگاه ت المللكارآفريني گرايش بين 7 -

 نوبت دوم 15818  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش توسعه 7 - 
 نوبت دوم 15819  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  كارآفريني گرايش توسعه 5 - 

 نوبت دوم 15820  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش كسب و كار الكترونيكي 7 -
 مجازي 15821  دانشگاه تهران ايش كسب و كار جديدكارآفريني گر 10 - آموزش محور
 مجازي 15822  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 40 - آموزش محور
 مجازي 15823  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 40 - آموزش محور
 مجازي 15824  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ايش كسب و كار جديدكارآفريني گر 40 - آموزش محور
 مجازي 15825  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش گردشگري 10 - آموزش محور
 مجازي 15826  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش فناوري 10 - آموزش محور
 مجازي 15827  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش سازماني 10 - آموزش محور
 مجازي 15828  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كارآفريني گرايش سازماني 40 - آموزش محور
 مجازي 15829  دانشگاه تهران المللكارآفريني گرايش بين 20 - آموزش محور
 مجازي 15830  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش توسعه 10 - آموزش محور
 مجازي 15831  دانشگاه تهران سب و كار الكترونيكيكارآفريني گرايش ك 10 - آموزش محور

 كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 12 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 15832  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در 

 تهران
 پرديس خودگردان 15833  تهران -دانشگاه خوارزمي  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 8 -

 پرديس خودگردان 15834  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15835  تهران -تي دانشگاه شهيد بهش كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15836  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 كارآفريني گرايش فناوري 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 15837  ران)صرفاوروديهاي امسال درته

 كارآفريني گرايش سازماني 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 15838  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15839  تهران - دانشگاه شاهد  كارآفريني گرايش سازماني 5 -

 پرديس خودگردان 15840  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كارآفريني گرايش سازماني 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 112 
 

 ) 7مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 پيام نور 15841  مركز خوانسار - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 20 -
 پيام نور 15842  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 8 -
 پيام نور 15843  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  ني گرايش كسب و كار جديدكارآفري 8 -

 پيام نور 15844  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  كارآفريني گرايش گردشگري 8 - 
نورپيام  15845  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  كارآفريني گرايش فناوري 8 -  

 پيام نور 15846  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  كارآفريني گرايش سازماني 8 -
 پيام نور 15847  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  المللكارآفريني گرايش بين 8 - 
 پيام نور 15848  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  كارآفريني گرايش توسعه 8 - 

 پيام نور 15849  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  كارآفريني گرايش كسب و كار الكترونيكي 20 -
 پيام نور 15850  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  كارآفريني گرايش كسب و كار الكترونيكي 8 -

 غيرانتفاعي 15851  فريدونكنار -سسه غيرانتفاعي پرديسان مو كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 20 - 
 غيرانتفاعي 15852  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  كارآفريني گرايش گردشگري 20 - 

 غيرانتفاعي 15853  يزد - موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  كارآفريني گرايش گردشگري 20 -
 ) 8مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142

 روزانه 15854  دانشگاه اردكان مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسالمي 10 -  
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 
 فقط مرد -

 روزانه 15855  تهران -(ع ) دانشگاه جامع امام حسين  مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسالمي 20 -

 روزانه 15856  دانشگاه زنجان مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسالمي 7 - 
 روزانه 15857  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسالمي 3 -

 - 7 
و مديريت منابع انساني گرايش مديريت عملكرد 

 وري منابع انسانيبهره
 روزانه 15858  دانشگاه تهران

 - 7 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك 

 منابع انساني
 روزانه 15859  دانشگاه تهران

 نوبت دوم 15860  دانشگاه اردكان مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسالمي 8 - 
 نوبت دوم 15861  دانشگاه زنجان رايش مديريت منابع انساني اسالميمديريت منابع انساني گ 1 - 
 نوبت دوم 15862  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسالمي 2 - 

 - 4 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت عملكرد و 

 وري منابع انسانيبهره
دومنوبت  15863  دانشگاه تهران  

 - 4 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك 

 منابع انساني
 نوبت دوم 15864  دانشگاه تهران

 - 7 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك 

 منابع انساني
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 15865  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پيام نور 15866  مركز نطنز - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسالمي 20 -

 پيام نور 15867  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسالمي 20 - 
 پيام نور 15868  واحد شهر جديد پرديس -دانشگاه پيام نور استان تهران  ساني گرايش مديريت منابع انساني اسالميمديريت منابع ان 20 - 
 پيام نور 15869  مركز كاشمر - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسالمي 20 - 

 پيام نور 15870  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد  ايش مديريت منابع انساني اسالميمديريت منابع انساني گر 20 -
 پيام نور 15871  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسالمي 20 - 
 پيام نور 15872  مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد  ميمديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسال 20 - 
 غيرانتفاعي 15873  قزوين - موسسه غيرانتفاعي سهروردي  مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسالمي 20 - 

 غيرانتفاعي 15874  لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسالمي 20 -

 - 20 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك 

 منابع انساني
 غيرانتفاعي 15875  مهر فارس - موسسه غيرانتفاعي پارس 

 - 20 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك 

 منابع انساني
 غيرانتفاعي 15876  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال 

 ) 9موعه مديريت (كد ضريب مج - 1142

 روزانه 15877  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار ايقارهمديريت حمل و نقل دريايي بين 15 -  
 روزانه 15878  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر ايقارهمديريت حمل و نقل دريايي بين 3 -

 نوبت دوم 15879  اه دريانوردي و علوم دريايي چابهاردانشگ ايقارهمديريت حمل و نقل دريايي بين 15 - 
 پرديس خودگردان 15880  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر ايقارهمديريت حمل و نقل دريايي بين 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 10مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142

 روزانه 15881  وردي و علوم دريايي چابهاردانشگاه دريان مديريت بازرگاني دريايي 15 -  
 نوبت دوم 15882  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مديريت بازرگاني دريايي 15 - 

 ) 1مشاوره (كد ضريب  - 1143

 روزانه 15883  دانشگاه اردكان مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 10 -  
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 موزش و پرورشوزارت آ
 روزانه 15884  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 6 -

 روزانه 15885  دانشگاه تهران مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 5 - 
 روزانه 15886  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 5 - 

 روزانه 15887  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  همشاوره گرايش مشاوره مدرس 13 -
 روزانه 15888  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 8 - 
 روزانه 15889  سنندج - دانشگاه كردستان  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 5 - 
وزانهر 15890  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 7 -   

 روزانه 15891  دانشگاه اردكان مشاوره گرايش مشاوره شغلي 7 -
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  صفحه 113 
 

 ) 1مشاوره (كد ضريب  - 1143  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 15892  دانشگاه اصفهان مشاوره گرايش مشاوره شغلي 3 -
 روزانه 15893  كرمانشاه - دانشگاه رازي  مشاوره گرايش مشاوره شغلي 4 -
 روزانه 15894  دانشگاه شهركرد مشاوره گرايش مشاوره شغلي 10 -

 روزانه 15895  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره شغلي 8 - 
 روزانه 15896  دانشگاه اردكان ره خانوادهمشاوره گرايش مشاو 10 -
 روزانه 15897  دانشگاه اصفهان مشاوره گرايش مشاوره خانواده 2 -

 روزانه 15898  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 10 - فقط زن
نهروزا 15899  دانشگاه بجنورد مشاوره گرايش مشاوره خانواده 11 -   

 روزانه 15900  دانشگاه تهران مشاوره گرايش مشاوره خانواده 5 -
 روزانه 15901  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 12 -

 روزانه 15902  كرمانشاه - دانشگاه رازي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 4 - 
 روزانه 15903  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 5 - 

 روزانه 15904  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 4 -
 روزانه 15905  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 14 -

 روزانه 15906  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 8 - 
 روزانه 15907  تهران -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 5 - 

 روزانه 15908  دانشگاه فردوسي مشهد مشاوره گرايش مشاوره خانواده 6 -
 روزانه 15909  سنندج - دانشگاه كردستان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 10 -

 روزانه 15910  رشت -دانشگاه گيالن  مشاوره خانواده مشاوره گرايش 9 - 
 روزانه 15911  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 9 - 

 روزانه 15912  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 10 -
 روزانه 15913  دانشگاه اردكان مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 7 -

 روزانه 15914  دانشگاه اصفهان مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 3 - 
 روزانه 15915  كرمانشاه - دانشگاه رازي  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 4 - 

 روزانه 15916  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 7 -
 روزانه 15917  تهران -نشگاه عالمه طباطبايي دا مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 8 -

 روزانه 15918  تهران -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 5 - 
 روزانه 15919  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 10 - 

 نوبت دوم 15920  دانشگاه اردكان مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 5 -
 نوبت دوم 15921  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 6 -

 نوبت دوم 15922  دانشگاه تهران مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 5 - 
 نوبت دوم 15923  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 1 - 

 نوبت دوم 15924  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اوره مدرسهمشاوره گرايش مش 4 -
 نوبت دوم 15925  سنندج - دانشگاه كردستان  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 3 -

 نوبت دوم 15926  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 2 - 
 نوبت دوم 15927  دانشگاه اردكان مشاوره گرايش مشاوره شغلي 3 - 

 نوبت دوم 15928  دانشگاه اصفهان مشاوره گرايش مشاوره شغلي 3 -
 نوبت دوم 15929  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره شغلي 4 -

 نوبت دوم 15930  دانشگاه اردكان مشاوره گرايش مشاوره خانواده 5 - 
 نوبت دوم 15931  فهاندانشگاه اص مشاوره گرايش مشاوره خانواده 2 - 

 نوبت دوم 15932  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 4 - فقط زن
 نوبت دوم 15933  دانشگاه تهران مشاوره گرايش مشاوره خانواده 5 -

 نوبت دوم 15934  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 2 - 
 نوبت دوم 15935  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 1 - 

 نوبت دوم 15936  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 4 -
 نوبت دوم 15937  دانشگاه فردوسي مشهد مشاوره گرايش مشاوره خانواده 1 -

 نوبت دوم 15938  سنندج - دانشگاه كردستان  همشاوره گرايش مشاوره خانواد 3 - 
 نوبت دوم 15939  رشت -دانشگاه گيالن  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 4 - 

 نوبت دوم 15940  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 2 -
 نوبت دوم 15941  دانشگاه اردكان مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 3 -

 نوبت دوم 15942  دانشگاه اصفهان مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 2 - 
 نوبت دوم 15943  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 4 - 

 نوبت دوم 15944  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 2 -

 مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 15945  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 15946  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15947  سنندج - دانشگاه كردستان  رايش مشاوره مدرسهمشاوره گ 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مشاوره گرايش مشاوره خانواده 12 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 15948  واقع در كرج)
 پرديس خودگردان 15949  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15950  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ديس خودگردانپر 15951  سنندج - دانشگاه كردستان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

 پيام نور 15952  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 10 - 
 پيام نور 15953  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 10 - 

 پيام نور 15954  مركز قزوين -  دانشگاه پيام نور استان قزوين مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 10 -
 پيام نور 15955  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مشاوره گرايش مشاوره شغلي 10 -
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گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 114 
 

 ) 1مشاوره (كد ضريب  - 1143  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال
 وره تحصيليد  تحصيل

دوم  اول
 پيام نور 15956  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مشاوره گرايش مشاوره شغلي 10 -
 پيام نور 15957  مركز قزوين - دانشگاه پيام نور استان قزوين  مشاوره گرايش مشاوره شغلي 10 -

 پيام نور 15958  مركز اصفهان - ستان اصفهان دانشگاه پيام نور ا مشاوره گرايش مشاوره خانواده 10 - 
 پيام نور 15959  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 10 -
 پيام نور 15960  مركز قزوين - دانشگاه پيام نور استان قزوين  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 10 -
 پيام نور 15961  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  ادهمشاوره گرايش مشاوره خانو 20 -
 پيام نور 15962  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 10 -
 پيام نور 15963  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 10 -
 پيام نور 15964  مركز قزوين - دانشگاه پيام نور استان قزوين  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 10 -
 غيرانتفاعي 15965  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 -

 غيرانتفاعي 15966  اصفهان - شرفي اصفهاني دانشگاه غيرانتفاعي شهيد ا مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 15967  نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 -
 غيرانتفاعي 15968  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 -

 غيرانتفاعي 15969  تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 15970  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 -

 غيرانتفاعي 15971  اصفهان - ران) موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر (ويژه خواه مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 15972  موسسه غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوار مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 -
 غيرانتفاعي 15973  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 -
 غيرانتفاعي 15974  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 -
 غيرانتفاعي 15975  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 -
 غيرانتفاعي 15976  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صفاهان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 -
 غيرانتفاعي 15977  گرگان -رگانيموسسه غيرانتفاعي المعي گ مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 -

 ) 1مديريت دريايي (كد ضريب  - 1144

 روزانه 15978  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مديريت دريايي گرايش حمل و نقل دريايي 10 -  
 روزانه 15979  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر مديريت دريايي گرايش حمل و نقل دريايي 3 -

 روزانه 15980  نوشهر - دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  مديريت دريايي گرايش ناوبري و عمليات دريايي 9 - فقط مرد -در انتهاي دفترچه  شرايط
 نوبت دوم 15981  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مديريت دريايي گرايش حمل و نقل دريايي 10 -

 نوبت دوم 15982  نوشهر - دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  مديريت دريايي گرايش ناوبري و عمليات دريايي 9 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 15983  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر مديريت دريايي گرايش حمل و نقل دريايي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 2يريت دريايي (كد ضريب مد - 1144

 روزانه 15984  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مديريت دريايي گرايش بندر و كشتيراني 10 -  
 نوبت دوم 15985  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مديريت دريايي گرايش بندر و كشتيراني 10 -

 پرديس خودگردان 15986  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار ديريت دريايي گرايش بندر و كشتيرانيم 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 ) 1زيست (كد ضريب محيط - 1146

 روزانه 15987  دانشگاه تهران ريزي محيط زيستمحيط زيست گرايش برنامه 7 -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
 روزانه 15988  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي محيط زيستهمحيط زيست گرايش برنام 5 -
 روزانه 15989  دانشگاه يزد ريزي محيط زيستمحيط زيست گرايش برنامه 6 -

 روزانه 15990  دانشگاه تهران محيط زيست گرايش مديريت محيط زيست 6 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
 نوبت دوم 15991  دانشگاه تهران ريزي محيط زيستمحيط زيست گرايش برنامه 4 - رانمحل تحصيل دانشكده محيط زيست ته

 نوبت دوم 15992  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي محيط زيستمحيط زيست گرايش برنامه 2 -
 نوبت دوم 15993  دانشگاه يزد ريزي محيط زيستمحيط زيست گرايش برنامه 2 -

 نوبت دوم 15994  دانشگاه تهران محيط زيست گرايش مديريت محيط زيست 4 - زيست تهرانمحل تحصيل دانشكده محيط 
 پرديس خودگردان 15995  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي محيط زيستمحيط زيست گرايش برنامه 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 2زيست (كد ضريب محيط - 1146
 روزانه 15996  دانشگاه تهران محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 6 -  يست تهرانمحل تحصيل دانشكده محيط ز

 روزانه 15997  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 5 -
 نوبت دوم 15998  دانشگاه تهران محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 4 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران

 نوبت دوم 15999  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 2 -
 پرديس خودگردان 16000  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 16001  تهران جنوب -هران دانشگاه پيام نور استان ت محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 20 -
 پيام نور 16002  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 20 -
 پيام نور 16003  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 20 -

 مجازي پيام نور 16004  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  وزش محيط زيستمحيط زيست گرايش آم 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16005  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16006  مركز شيراز -ن فارس دانشگاه پيام نور استا محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 40 - آموزش محور

 ) 1مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148
 روزانه 16007  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - 8  فقط زن

 روزانه 16008  مدانه - دانشگاه بوعلي سينا  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 10 -
 روزانه 16009  دانشگاه تبريز مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 2 -
 روزانه 16011  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 7 -
 روزانه 16010  دانشگاه تهران مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 7 -

 روزانه 16012  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - نمحل تحصيل تهرا
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گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 115 
 

 ) 1مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 16013  دانشگاه سمنان مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 13 -
 روزانه 16014  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 3 -
 روزانه 16015  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 5 -

 روزانه 16016  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  رايش استراتژيمديريت كسب و كار گ - 12
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 
 محل تحصيل تهران -

 روزانه 16017  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 14 -

 روزانه 16018  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ژيمديريت كسب و كار گرايش استرات 6 - 
محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 پيشرفت

 روزانه 16019  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 -

 روزانه 16020  دانشگاه كاشان مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 5 - 
 روزانه 16021  سنندج - دانشگاه كردستان  كار گرايش استراتژيمديريت كسب و  7 - 
 روزانه 16022  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 4 - 
 روزانه 16023  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 10 - 
 روزانه 16024  قزوين - گاه بين المللي امام خميني (ره ) دانش مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 روزانه 16025  دانشگاه تهران مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 7 - 
 روزانه 16026  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 7 - 

 روزانه 16027  تهران -دانشگاه خوارزمي  ش بازاريابيمديريت كسب و كار گراي 12 - محل تحصيل تهران
 روزانه 16028  دانشگاه سمنان مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 12 - 
 روزانه 16029  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 3 - 
 روزانه 16030  تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 روزانه 16031  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 10 - 
 روزانه 16032  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 12 - 
 روزانه 16033  تهران -بايي دانشگاه عالمه طباط مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 6 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 پيشرفت

 روزانه 16034  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 -

 روزانه 16035  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 روزانه 16036  سنندج - دانشگاه كردستان  اريابيمديريت كسب و كار گرايش باز 5 - 
 روزانه 16037  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 7 - 
 روزانه 16038  دانشگاه تبريز مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 2 - 

 روزانه 16039  تهران -دانشگاه خوارزمي  فتار سازماني و منابع انسانيمديريت كسب و كار گرايش ر 8 - محل تحصيل تهران
 روزانه 16040  دانشگاه سمنان مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 20 - 
 روزانه 16041  دانشگاه صنعتي شاهرود مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 12 - 
 روزانه 16042  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  ت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انسانيمديري 12 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 روزانه 16043  اشتردانشگاه صنعتي مالك  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 14 -

 روزانه 16044  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 6 - 
 روزانه 16045  سنندج - دانشگاه كردستان  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 5 - 
 روزانه 16046  خرم آباد -دانشگاه لرستان  ي و منابع انسانيمديريت كسب و كار گرايش رفتار سازمان 8 - 
 روزانه 16047  دانشگاه يزد مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 5 - 

 - 2 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 روزانه 16048  دانشگاه تبريز

 6 - محل تحصيل تهران
هاي اطالعاتي و يت كسب و كار گرايش سيستممدير

 فناوري اطالعات
 روزانه 16049  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 7 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 روزانه 16050  دانشگاه سمنان

 - 3 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 روزانه 16051  كرمان -شهيد باهنر  دانشگاه

 - 8 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 روزانه 16052  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 2 -   روزانه 16053  دانشگاه تبريز

و زنجيره تامينمديريت كسب و كار گرايش عمليات  6 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني فومن واقع در فومن 
 روزانه 16054  استان گيالن)

مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 6 - محل تحصيل تهران  روزانه 16055  تهران -دانشگاه خوارزمي 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 12 -   روزانه 16056  اه سمناندانشگ
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 12 -   روزانه 16057  دانشگاه صنعتي شاهرود
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 12 -   روزانه 16058  تهران - دانشگاه صنعتي شريف 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -   روزانه 16059  تهران -اه عالمه طباطبايي دانشگ
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 5 -   روزانه 16060  دانشگاه كاشان
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 6 -   روزانه 16061  دانشگاه يزد
 روزانه 16062  دانشگاه سمنان مديريت كسب و كار گرايش فناوري 10 - 

 روزانه 16063  تهران –دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
 

 روزانه 16064  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مديريت كسب و كار گرايش فناوري - 12
 روزانه 16065  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
 روزانه 16066  دانشگاه تبريز كار گرايش مالي مديريت كسب و 2 - 
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گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 116 
 

 ) 1مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 16067  تهران –دانشگاه خوارزمي  يريت كسب و كار گرايش ماليمد 8 - محل تحصيل تهران

 روزانه 16068  دانشگاه سمنان مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 -
 روزانه 16069  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 -
 روزانه 16070  تهران - ه نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواج مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 -
 روزانه 16071  دانشگاه صنعتي شاهرود مديريت كسب و كار گرايش مالي 12 -

 روزانه 16072  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مديريت كسب و كار گرايش مالي - 12 
زانهرو 16073  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 6 -   

 روزانه 16074  دانشگاه كاشان مديريت كسب و كار گرايش مالي 6 -
 روزانه 16075  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 3 - 

 نوبت دوم 16076  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - 3 فقط زن
 نوبت دوم 16077  دانشگاه تبريز و كار گرايش استراتژيمديريت كسب  2 - 

 نوبت دوم 16079  دانشگاه تهران مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 4 -
 نوبت دوم 16078  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 4 - 
 نوبت دوم 16080  ه سمناندانشگا مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 7 - 
 نوبت دوم 16081  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 2 - 

 نوبت دوم 16082  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 1 -
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

ه شرايط در انتهاي دفترچ - مسلح مي باشد 
 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 16083  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 12 -

 نوبت دوم 16084  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 4 -
محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 پيشرفت

 نوبت دوم 16085  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ژيمديريت كسب و كار گرايش استرات 2 -

 نوبت دوم 16086  دانشگاه كاشان مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 3 - 
 نوبت دوم 16087  سنندج - دانشگاه كردستان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 3 - 
 نوبت دوم 16088  سربابل -دانشگاه مازندران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 1 - 

 نوبت دوم 16089  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 2 -
 نوبت دوم 16090  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 2 - 
 نوبت دوم 16092  دانشگاه تهران مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 4 - 
 نوبت دوم 16091  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 4 - 

 نوبت دوم 16093  دانشگاه سمنان مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 6 -
 نوبت دوم 16094  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 2 - 
 نوبت دوم 16095  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 نوبت دوم 16096  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 4 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 پيشرفت

 نوبت دوم 16097  تهران -علم و صنعت ايران دانشگاه  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 2 -
 نوبت دوم 16098  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 2 -

 نوبت دوم 16099  سنندج - دانشگاه كردستان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 3 - 
 نوبت دوم 16100  دبيلار - دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 3 - 
 نوبت دوم 16101  دانشگاه تبريز مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 2 - 

 نوبت دوم 16102  دانشگاه سمنان مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 10 -
 نوبت دوم 16103  شگاه صنعتي شاهروددان مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 8 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 نوبت دوم 16104  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 12 -

 نوبت دوم 16105  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  سازماني و منابع انساني مديريت كسب و كار گرايش رفتار 4 - 
 نوبت دوم 16106  سنندج - دانشگاه كردستان  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 3 - 
 نوبت دوم 16107  دانشگاه يزد مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 2 - 

 - 2 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 نوبت دوم 16108  دانشگاه تبريز

 - 3 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 نوبت دوم 16109  دانشگاه سمنان

 - 2 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 نوبت دوم 16110  كرمان -شهيد باهنر  دانشگاه

 - 4 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 نوبت دوم 16111  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 2 -  نوبت دوم 16112  دانشگاه تبريز

مليات و زنجيره تامينمديريت كسب و كار گرايش ع 3 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني فومن واقع در فومن 
 نوبت دوم 16113  استان گيالن)

مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 4 -   نوبت دوم 16114  دانشگاه سمنان
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -   نوبت دوم 16115  دانشگاه صنعتي شاهرود
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 4 -   نوبت دوم 16116  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 3 -  نوبت دوم 16117  دانشگاه كاشان
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 2 -   نوبت دوم 16118  دانشگاه يزد
 نوبت دوم 16119  دانشگاه سمنان مديريت كسب و كار گرايش فناوري 5 - 
 نوبت دوم 16120  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 

 نوبت دوم 16121  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 4 -
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  صفحه 117 
 

 ) 1مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 16122  دانشگاه تبريز مديريت كسب و كار گرايش مالي 2 -

 نوبت دوم 16123  دانشگاه سمنان و كار گرايش مالي مديريت كسب 5 - 
 نوبت دوم 16124  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 

 نوبت دوم 16125  دانشگاه صنعتي شاهرود مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 -
 نوبت دوم 16126  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 4 -
 نوبت دوم 16127  دانشگاه كاشان مديريت كسب و كار گرايش مالي 4 -

 نوبت دوم 16128  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 1 - 
 مجازي 16129  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 20 - آموزش محور

 مجازي 16130  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 14 - محل تحصيل تهران - آموزش محور 
 مجازي 16131  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 40 - آموزش محور

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
ر انتهاي دفترچه شرايط د - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران - آموزش محور  -
 مجازي 16132  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 40 -

 مجازي 16133  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 20 - آموزش محور
 مجازي 16134  دانشگاه اصفهان زاريابيمديريت كسب و كار گرايش با 20 - آموزش محور
 مجازي 16135  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 - آموزش محور

 مجازي 16136  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 14 - محل تحصيل تهران - آموزش محور 
 مجازي 16137  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 - آموزش محور
 مجازي 16138  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 - آموزش محور

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
دفترچه شرايط در انتهاي  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران - آموزش محور  -
- 40 

مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع 
 انساني

 مجازي 16139  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 14 - محل تحصيل تهران - آموزش محور 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
جازيم 16140  تهران -دانشگاه خوارزمي   

مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 20 - آموزش محور  مجازي 16141  دانشگاه اصفهان
 مجازي 16142  دانشگاه اصفهان مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 - آموزش محور
 مجازي 16143  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 - آموزش محور

) مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 2 -   پرديس خودگردان 16144 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 تبريز
 پرديس خودگردان 16145  دانشگاه تبريز مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 2 -

 گرايش استراتژي مديريت كسب و كار 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 16146  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در 

 تهران
 پرديس خودگردان 16147  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 -

 پرديس خودگردان 16148  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 5 - ردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگ
 پرديس خودگردان 16149  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ابيمديريت كسب و كار گرايش بازاري 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 16150  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در 

 تهران
 پرديس خودگردان 16151  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 12 -

 پرديس خودگردان 16152  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - اهمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگ
 پرديس خودگردان 16153  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

) اني و منابع انسانيمديريت كسب و كار گرايش رفتار سازم 2 -   پرديس خودگردان 16155 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 تبريز
 پرديس خودگردان 16154  دانشگاه تبريز مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 2 -

ر محل تحصيل پرديس خودگردان واقع د
 تهران

 پرديس خودگردان 16156  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 8 -

 - 2 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
(  پرديس خودگردان 16157 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

يل پرديس خودگردان دانشگاه محل تحص
 تبريز

- 2 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 پرديس خودگردان 16158  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در 
 تهران

- 6 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 پرديس خودگردان 16159  تهران -دانشگاه خوارزمي 

مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 2 - (  پرديس خودگردان 16160 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 تبريز
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 2 -  پرديس خودگردان 16161  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در 
 تهران

مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 6 -  پرديس خودگردان 16162  تهران -دانشگاه خوارزمي 
ديس خودگردانپر 16163  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 تبريز

 پرديس خودگردان 16165  دانشگاه تبريز مديريت كسب و كار گرايش مالي 2 -

) مديريت كسب و كار گرايش مالي 2 -   پرديس خودگردان 16164 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
قع در محل تحصيل پرديس خودگردان وا

 پرديس خودگردان 16166  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - تهران
 پرديس خودگردان 16167  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16168  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  و كار گرايش ماليمديريت كسب  6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 16169  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 -
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گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 118 
 

 ) 1مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل ان رشته / گرايشعنو نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
 پيام نور 16170  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 -

 پيام نور 16171  مركز دماوند - دانشگاه پيام نور استان تهران مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 
 پيام نور 16172  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 

 پيام نور 16173  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 -
 پيام نور 16174  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  تژيمديريت كسب و كار گرايش استرا 8 -
 پيام نور 16175  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 -
نور پيام 16176  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 -  

 پيام نور 16177  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 -
 پيام نور 16178  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 

 پيام نور 16179  مركز همدان - مدان دانشگاه پيام نور استان ه مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 -
 پيام نور 16180  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 -
 پيام نور 16181  مركز خوانسار - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 -
 پيام نور 16182  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  ازاريابيمديريت كسب و كار گرايش ب 8 -
 پيام نور 16183  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 -
 پيام نور 16184  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 -

 پيام نور 16185  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 16186  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 -
 پيام نور 16187  مركز بابل -مازندران دانشگاه پيام نور استان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 -
 پيام نور 16188  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 -
 پيام نور 16189  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 -
 پيام نور 16190  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي  ار گرايش بازاريابيمديريت كسب و ك 8 -
 پيام نور 16191  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 -

 پيام نور 16192  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 16193  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 -
 پيام نور 16194  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 8 -
 پيام نور 16195  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  ماني و منابع انسانيمديريت كسب و كار گرايش رفتار ساز 8 -
 پيام نور 16196  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 8 -
 پيام نور 16197  مركز ورامين -ه پيام نور استان تهران دانشگا مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 8 -
 پيام نور 16198  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 8 -

 پيام نور 16199  مركز بابل -ن دانشگاه پيام نور استان مازندرا مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 8 - 
 پيام نور 16200  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 8 -
 پيام نور 16201  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 8 -
 پيام نور 16202  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 8 -
 پيام نور 16203  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 8 -
 پيام نور 16204  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني مديريت كسب 8 -
 پيام نور 16205  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 8 -

 - 8 
اتي و هاي اطالعمديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 پيام نور 16206  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 8 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 پيام نور 16207  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 العاتفناوري اط
 پيام نور 16208  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 پيام نور 16209  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 پيام نور 16210  مركز گرمسار - گاه پيام نور استان سمنان دانش

 - 8 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 پيام نور 16211  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 8 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 پيام نور 16212  مركز ساري -نور استان مازندران دانشگاه پيام 

 - 8 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 پيام نور 16213  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 8 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 پيام نور 16214  مركز ساوه - استان مركزي دانشگاه پيام نور 

 - 8 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 پيام نور 16215  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 - 8 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 پيام نور 16216  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان 

 - 8 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 پيام نور 16217  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد 

مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -  پيام نور 16218  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -  پيام نور 16219  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -  پيام نور 16220  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران 
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گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 119 
 

 ) 1ور شهري (كد ضريب مجموعه مديريت كسب و كار و ام - 1148  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -  پيام نور 16221  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -  پيام نور 16222  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -  پيام نور 16223  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
زنجيره تامين مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 8 -  پيام نور 16224  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -  پيام نور 16225  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -   پيام نور 16226  مركز ساوه - ستان مركزي دانشگاه پيام نور ا
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -  پيام نور 16227  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -  پيام نور 16228  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -  پيام نور 16229  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد 
 پيام نور 16230  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 -
 پيام نور 16231  مركز دماوند -ران دانشگاه پيام نور استان ته مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 -
 پيام نور 16232  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 -

 پيام نور 16233  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
 پيام نور 16234  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 -
 پيام نور 16235  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 -
 پيام نور 16236  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 -
 پيام نور 16237  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 -
 پيام نور 16238  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 -
 پيام نور 16239  مدانمركز ه - دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 -

 پيام نور 16240  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
 پيام نور 16241  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 -
 پيام نور 16242  تهران غرب -تهران  دانشگاه پيام نور استان مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 -
 پيام نور 16243  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 -
 پيام نور 16244  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 -
 پيام نور 16245  مركز گرمسار - گاه پيام نور استان سمنان دانش مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 -
 پيام نور 16246  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 -

 پيام نور 16247  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 
 پيام نور 16248  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  و كار گرايش مالي مديريت كسب 8 -
 پيام نور 16249  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 -
م نورپيا 16250  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 -  

 پيام نور 16251  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 -
 پيام نور 16252  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 -
 پيام نور 16253  كرج مركز -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 -

 پيام نور 16254  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - 
 پيام نور 16255  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 -
 پيام نور 16256  مركز ورامين -استان تهران دانشگاه پيام نور  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 -
 پيام نور 16257  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 -
 پيام نور 16258  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 -
 پيام نور 16259  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  انرژي مديريت كسب و كار گرايش 8 -
 پيام نور 16260  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 -

 پيام نور 16261  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - 
 پيام نور 16262  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 -
 پيام نور 16263  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 -
 پيام نور 16264  زمركز مهري - دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 -

 مجازي پيام نور 16265  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16266  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16267  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  يريت كسب و كار گرايش استراتژيمد 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16268  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16269  مركز بابل -انشگاه پيام نور استان مازندران د مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16270  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16271  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16272  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16273  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16274  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16275  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16276  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  ر گرايش بازاريابيمديريت كسب و كا 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16277  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16278  مركز ساري -ام نور استان مازندران دانشگاه پي مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16279  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16280  مواحد قش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16281  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16282  ن غربتهرا -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16283  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 10 - آموزش محور
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  صفحه 120 
 

 ) 1مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 مجازي پيام نور 16284  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16285  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  كار گرايش رفتار سازماني و منابع انسانيمديريت كسب و  8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16286  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16287  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي  يريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انسانيمد 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16288  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 10 - آموزش محور

 10 - آموزش محور
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 مجازي پيام نور 16289  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 8 - آموزش محور
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
م نورمجازي پيا 16290  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران   

 10 - آموزش محور
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 مجازي پيام نور 16291  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 10 - آموزش محور
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 مجازي پيام نور 16292  ز گرمسارمرك - دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 8 - آموزش محور
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 مجازي پيام نور 16293  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 10 - آموزش محور
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 مجازي پيام نور 16294  مركز ساري -ام نور استان مازندران دانشگاه پي

 8 - آموزش محور
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 مجازي پيام نور 16295  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي 

 10 - آموزش محور
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 وري اطالعاتفنا
 مجازي پيام نور 16296  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 10 - آموزش محور  مجازي پيام نور 16297  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 
ينمديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تام 8 - آموزش محور  مجازي پيام نور 16298  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 10 - آموزش محور  مجازي پيام نور 16299  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 10 - آموزش محور  مجازي پيام نور 16300  مركز گرمسار - شگاه پيام نور استان سمنان دان
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 - آموزش محور  مجازي پيام نور 16301  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 10 - آموزش محور  مجازي پيام نور 16302  مركز ساري -پيام نور استان مازندران  دانشگاه
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 - آموزش محور  مجازي پيام نور 16303  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 10 - آموزش محور  مجازي پيام نور 16304  واحد قشم -نور استان هرمزگان دانشگاه پيام 
 مجازي پيام نور 16305  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 10 - آموزش محور
ازي پيام نورمج 16306  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 10 - آموزش محور  

 مجازي پيام نور 16307  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16308  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16309  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  يت كسب و كار گرايش فناوريمدير 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16310  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16311  واحد قشم -ام نور استان هرمزگان دانشگاه پي مديريت كسب و كار گرايش فناوري 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16312  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 - آموزش محور
پيام نورمجازي  16313  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - آموزش محور  

 مجازي پيام نور 16314  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16315  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16316  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  كار گرايش ماليمديريت كسب و  8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16317  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16318  مركز ساوه - مركزي  دانشگاه پيام نور استان مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16319  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16320  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 16321  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 20 -
 غيرانتفاعي 16322  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 20 -

 غيرانتفاعي 16323  كآبي -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 20 - 
 غيرانتفاعي 16324  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 20 -
 غيرانتفاعي 16325  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 -

 غيرانتفاعي 16326  بابل - دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  بازاريابي مديريت كسب و كار گرايش 20 - با همكاري دانشگاه كانپور هندوستان
 غيرانتفاعي 16327  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 -
يغيرانتفاع 16328  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 -  

 غيرانتفاعي 16329  موسسه غيرانتفاعي قشم مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 16330  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 - 

 غيرانتفاعي 16331  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 16332  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 16333  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 20 -
يره تامينمديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنج 20 -  غيرانتفاعي 16334  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار 

 غيرانتفاعي 16335  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مديريت كسب و كار گرايش مالي 15 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 16336  مشهد -ع) دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا( مديريت كسب و كار گرايش مالي 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 16337  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 16338  يزد - موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 -
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  صفحه 121 
 

 ) 1مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 16339  بابل –موسسه غيرانتفاعي راه دانش  مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 -

 غيرانتفاعي 16340  گنبد كاووس - انتفاعي شمس موسسه غير مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 16341  كاشان - موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 -

 غيرانتفاعي 16342  موسسه غيرانتفاعي كرمان مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 16343  زاهدان -نتفاعي هاتف موسسه غيرا مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 -

 غيرانتفاعي 16344  شيراز - موسسه غيرانتفاعي آپادانا  مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 - 
 مجازي غيرانتفاعي 16345  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 10 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 16346  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  يت كسب و كار گرايش بازاريابيمدير 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 16347  تهران –موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 16348  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 10 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 16349  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 10 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 16350  تهران -مجازي نور طوبي  موسسه غيرانتفاعي مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 - آموزش محور

 * ) 2مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148

 روزانه 16352  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت امور شهري 7 -  
 روزانه 16351  دانشگاه تهران مديريت امور شهري 6 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

 روزانه 16353  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت امور شهري 10 - 
 روزانه 16354  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت امور شهري 8 - 
 نوبت دوم 16355  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت امور شهري 4 - 

 نوبت دوم 16356  دانشگاه تهران ور شهريمديريت ام 4 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
 نوبت دوم 16357  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت امور شهري 5 - 
 نوبت دوم 16358  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت امور شهري 2 - 

 مجازي 16360  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت امور شهري 20 - آموزش محور
محل تحصيل دانشكده  - زش محور آمو

 مديريت تهران
 مجازي 16359  دانشگاه تهران مديريت امور شهري 20 -

 پيام نور 16361  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت امور شهري 20 - 
ر حوزه مطالعات شهري يا خدمات شهري داشته باشند. سال سابقه كار ترجيحاً د 5متقاضيان رشته مديريت امور شهري بايد پس از اخذ ليسانس حداقل  *

  دوره است، همچنين پذيرفته شده موظف به گذارندن دروس جبراني است. اينموفقيت در مصاحبه از شرايط ورود به 
  

  ) 1) (كد ضريب 1مديريت دفاعي ( - 1149
 »ارندداوطلبان متقاضي اين مجموعه امتحاني در اين مرحله نياز به انتخاب رشته ند«

  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 16362  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران مديريت دفاعي گرايش زميني 119 -
 روزانه 16363  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران مديريت دفاعي گرايش پدافند هوايي 24 -
 روزانه 16364  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران يش هواييمديريت دفاعي گرا 24 -
 روزانه 16365  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران مديريت دفاعي گرايش دريايي 22 -
 روزانه 16366  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران مديريت دفاعي گرايش جنگال و سايبر 20 -
 روزانه 16367  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران مديريت دفاعي گرايش پشتيباني خدمات رزمي 51 -

 ) 1مجموعه مدرسي معارف اسالمي (كد ضريب  -  1152
محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 روزانه 16368  دانشگاه تهران سالممدرسي مباني نظري ا 6 -  دانشكده معارف و انديشه اسالمي

 روزانه 16369  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مدرسي مباني نظري اسالم 9 -
 روزانه 16370  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مدرسي مباني نظري اسالم 8 -
 روزانه 16371  دانشگاه فردوسي مشهد مدرسي مباني نظري اسالم 7 -
 روزانه 16373  بابلسر -دانشگاه مازندران  ري اسالممدرسي مباني نظ 9 -

محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 16374  دانشگاه تهران مدرسي مباني نظري اسالم 6 - دانشكده معارف و انديشه اسالمي

 نوبت دوم 16375  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مدرسي مباني نظري اسالم 2 -
 نوبت دوم 16376  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  باني نظري اسالممدرسي م 7 -
 نوبت دوم 16377  دانشگاه فردوسي مشهد مدرسي مباني نظري اسالم 2 -

 پرديس خودگردان 16378  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مدرسي مباني نظري اسالم 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 ) 2معارف اسالمي (كد ضريب مجموعه مدرسي  -  1152

محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 16379  دانشگاه تهران مدرسي اخالق اسالمي 6 -  دانشكده معارف و انديشه اسالمي

 روزانه 16380  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مدرسي اخالق اسالمي 9 -
 روزانه 16381  دانشگاه فردوسي مشهد مدرسي اخالق اسالمي 7 -

محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 دانشكده معارف و انديشه اسالمي

 نوبت دوم 16382  دانشگاه تهران مدرسي اخالق اسالمي 6 -

 نوبت دوم 16383  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مدرسي اخالق اسالمي 2 -
 نوبت دوم 16384  دانشگاه فردوسي مشهد مدرسي اخالق اسالمي 2 -

 پرديس خودگردان 16385  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مدرسي اخالق اسالمي 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 ) 3مجموعه مدرسي معارف اسالمي (كد ضريب  -  1152

محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 16386  دانشگاه تهران مدرسي تاريخ، فرهنگ و تمدن اسالمي 6 -  دانشكده معارف و انديشه اسالمي
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  صفحه 122 
 

 ) 3مجموعه مدرسي معارف اسالمي (كد ضريب  -  1152  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 16387  ردوسي مشهددانشگاه ف مدرسي تاريخ، فرهنگ و تمدن اسالمي 7 - 
محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 16389  دانشگاه تهران مدرسي تاريخ، فرهنگ و تمدن اسالمي 6 - دانشكده معارف و انديشه اسالمي

 نوبت دوم 16390  دانشگاه فردوسي مشهد مدرسي تاريخ، فرهنگ و تمدن اسالمي 2 - 
 ) 4رف اسالمي (كد ضريب مجموعه مدرسي معا -  1152

 روزانه 16391  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  مدرسي انقالب اسالمي 8 -  
محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 روزانه 16392  دانشگاه تهران مدرسي انقالب اسالمي 6 - دانشكده معارف و انديشه اسالمي

 روزانه 16393  دانشگاه فردوسي مشهد مدرسي انقالب اسالمي 10 - 
 نوبت دوم 16395  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  مدرسي انقالب اسالمي 4 - 

محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 16396  دانشگاه تهران مدرسي انقالب اسالمي 6 - دانشكده معارف و انديشه اسالمي

دوم نوبت 16397  دانشگاه فردوسي مشهد مدرسي انقالب اسالمي 2 -   

 ) 5مجموعه مدرسي معارف اسالمي (كد ضريب  -  1152
محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 روزانه 16398  دانشگاه تهران مدرسي معارف قرآن و حديث 6 -  دانشكده معارف و انديشه اسالمي

 روزانه 16399  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مدرسي معارف قرآن و حديث 8 - 
 روزانه 16400  دانشگاه فردوسي مشهد رسي معارف قرآن و حديثمد 7 - 
 روزانه 16401  بابلسر -دانشگاه مازندران  مدرسي معارف قرآن و حديث 9 - 

محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 16402  دانشگاه تهران مدرسي معارف قرآن و حديث 6 - دانشكده معارف و انديشه اسالمي

 نوبت دوم 16403  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  درسي معارف قرآن و حديثم 7 - 
 نوبت دوم 16404  دانشگاه فردوسي مشهد مدرسي معارف قرآن و حديث 2 - 

 ) 1اطالعات (كد ضريب  مجموعه - 1153
 روزانه 16405  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي مديريت اطالعات - 20  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 16406  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي حفاظت اطالعات - 20 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 16407  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي مطالعات امنيتي ايران - 20 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 16408  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي پژوهشگري امنيت - 20 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 16409  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي امنيت اطالعات - 10 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 16410  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي امنيت اقتصادي - 10 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 16411  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي المللامنيت بين - 10 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 26422  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي  ضد تروريسم 20 -  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 26423  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي  امنيت نرم 20 -  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 ) 1آماد (كد ضريب  - 1156
 روزانه 16412  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران -دانشگاه علوم انتظامي امين  آماد 20 -  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 16413  نوشهر - دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  آماد 9 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

شرايط در انتهاي  -وهاي مسلح ويژه شاغلين نير
 روزانه 16414  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) آماد 15 - فقط مرد -دفترچه 

 نوبت دوم 16415  نوشهر - دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  آماد 9 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 

 نوبت دوم 16416  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) آماد 10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  –اشد مي ب

 ) 1فرماندهي و مديريت انتظامي (كد ضريب  -  1160
 روزانه 16417  جمهوري اسالمي ايران نيروي انتظامي -دانشگاه علوم انتظامي امين  فرماندهي و مديريت انتظامي 130 -  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 ) 1هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب مجموعه رشته - 1161
 روزانه 16418  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران -دانشگاه علوم انتظامي امين  پيشگيري از جرم 140 -  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 ) 2تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب هاي مجموعه رشته - 1161
 روزانه 16419  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران -دانشگاه علوم انتظامي امين  علوم و فنون مرزباني 50 -  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 ) 3هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب مجموعه رشته - 1161
 روزانه 16420  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران -دانشگاه علوم انتظامي امين  مديريت علوم اطالعات و امنيت انتظامي 130 -  فقط مرد -انتهاي دفترچه شرايط در 

 ) 4هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب مجموعه رشته - 1161
 روزانه 16421  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران -دانشگاه علوم انتظامي امين  ا مواد مخدرمبارزه ب 40 -  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 ) 5هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب مجموعه رشته - 1161
 روزانه 16422  ظامي جمهوري اسالمي ايراننيروي انت -دانشگاه علوم انتظامي امين  علوم عمليات ويژه انتظامي 40 -  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 ) 6هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب مجموعه رشته - 1161
 روزانه 16423  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران -دانشگاه علوم انتظامي امين  عمليات راهور 130 -  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 ) 7ي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب هامجموعه رشته - 1161
 روزانه 16424  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران -دانشگاه علوم انتظامي امين  كشف جرايم 100 -  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 ) 8هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب مجموعه رشته - 1161
 روزانه 16425  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران -دانشگاه علوم انتظامي امين  مديريت علوم حفاظت اطالعات انتظامي 100 -  فقط مرد -دفترچه شرايط در انتهاي 

 ) 9هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب مجموعه رشته - 1161
 روزانه 16426  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران -دانشگاه علوم انتظامي امين  سايبري مهندسي امنيت فضاي 20 -  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
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  صفحه 123 
 

  هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه علوم پايهكدرشته محل -2جدول شماره 
 ) 1علوم زمين (كد ضريب  - 1201

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   لي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عا عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول

 روزانه 16427  دانشگاه اروميه علوم زمين گرايش پترولوژي 15 -  
 روزانه 16428  دانشگاه اصفهان علوم زمين گرايش پترولوژي 5 - 
 روزانه 16429  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  علوم زمين گرايش پترولوژي 6 - 

 روزانه 16430  دانشگاه بيرجند گرايش پترولوژي علوم زمين 9 -
 روزانه 16431  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  علوم زمين گرايش پترولوژي 10 - 
 روزانه 16432  دانشگاه تبريز علوم زمين گرايش پترولوژي 9 - 
 روزانه 16433  دانشگاه تهران علوم زمين گرايش پترولوژي 4 - 

 روزانه 16434  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  لوم زمين گرايش پترولوژيع 8 -
 روزانه 16435  دانشگاه دامغان علوم زمين گرايش پترولوژي 10 - 
 روزانه 16436  دانشگاه زنجان علوم زمين گرايش پترولوژي 12 - 
 روزانه 16437  اهدانز - دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم زمين گرايش پترولوژي 6 - 

 روزانه 16438  دانشگاه شهركرد علوم زمين گرايش پترولوژي 8 -
 روزانه 16439  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم زمين گرايش پترولوژي 5 - 
 روزانه 16440  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم زمين گرايش پترولوژي 5 - 
 روزانه 16441  اه صنعتي شاهروددانشگ علوم زمين گرايش پترولوژي 6 - 

 روزانه 16442  دانشگاه فردوسي مشهد علوم زمين گرايش پترولوژي 5 -
 روزانه 16443  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم زمين گرايش پترولوژي 10 - 
 روزانه 16444  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم زمين گرايش پترولوژي 6 - 
 نوبت دوم 16445  دانشگاه اروميه ش پترولوژيعلوم زمين گراي 5 - 

 نوبت دوم 16446  دانشگاه اصفهان علوم زمين گرايش پترولوژي 2 -
 نوبت دوم 16447  دانشگاه تبريز علوم زمين گرايش پترولوژي 6 - 
 نوبت دوم 16448  دانشگاه تهران علوم زمين گرايش پترولوژي 2 - 
 نوبت دوم 16449  كرمان -شگاه شهيد باهنر دان علوم زمين گرايش پترولوژي 5 - 

 نوبت دوم 16450  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم زمين گرايش پترولوژي 2 -
 نوبت دوم 16451  دانشگاه صنعتي شاهرود علوم زمين گرايش پترولوژي 2 - 
 نوبت دوم 16452  دانشگاه فردوسي مشهد علوم زمين گرايش پترولوژي 1 - 
 نوبت دوم 16453  خرم آباد -دانشگاه لرستان  زمين گرايش پترولوژيعلوم  2 - 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 تبريز

 پرديس خودگردان 16454  دانشگاه تبريز علوم زمين گرايش پترولوژي 9 -
 پرديس خودگردان 16455  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم زمين گرايش پترولوژي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 16456  مركز شبستر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  علوم زمين گرايش پترولوژي 10 - 
 پيام نور 16457  مركز خوي - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  علوم زمين گرايش پترولوژي 10 - 
 پيام نور 16458  مركز شاهين شهر - ام نور استان اصفهان دانشگاه پي علوم زمين گرايش پترولوژي 10 - 

 پيام نور 16459 مركز شهركرد -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري  علوم زمين گرايش پترولوژي 10 -
 پيام نور 16460  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  علوم زمين گرايش پترولوژي 10 - 
 پيام نور 16461  مركز بيجار - دانشگاه پيام نور استان كردستان  علوم زمين گرايش پترولوژي 10 - 
 پيام نور 16462  مركز رفسنجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  علوم زمين گرايش پترولوژي 10 - 

 پيام نور 16463  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  علوم زمين گرايش پترولوژي 10 -
 ) 2علوم زمين (كد ضريب  - 1201

 روزانه 16464  دانشگاه اروميه شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 15 -  
 روزانه 16465  دانشگاه اصفهان شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 5 -

وزانهر 16466  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 3 -   

 روزانه 16467  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 8 - 
 روزانه 16468  دانشگاه تبريز شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 7 -
 روزانه 16469  دانشگاه تهران شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 4 -

 روزانه 16470  تهران -دانشگاه خوارزمي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 6 - محل تحصيل تهران
 روزانه 16471  دانشگاه دامغان شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 9 - 

 روزانه 16472  دانشگاه زنجان شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 12 -
 روزانه 16473  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 6 -

 روزانه 16474  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 3 - 
 روزانه 16475  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 5 - 

 روزانه 16476  اهواز - اه شهيد چمران دانشگ شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 5 -
 روزانه 16477  دانشگاه شيراز شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 5 -

 روزانه 16478  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 12 - 
 روزانه 16479  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 5 - 

 روزانه 16480  گرگان - دانشگاه گلستان  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 6 -
 روزانه 16481  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 6 -

 روزانه 16482  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 10 - 
 روزانه 16483  مجتمع آموزش عالي زرند شناسي اقتصاديرايش زمينعلوم زمين گ 9 - 

 نوبت دوم 16484  دانشگاه اروميه شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 5 -
 نوبت دوم 16485  دانشگاه اصفهان شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 2 -

 نوبت دوم 16486  همدان - سينا دانشگاه بوعلي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 2 - 
 نوبت دوم 16487  دانشگاه تبريز شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 5 - 

 نوبت دوم 16488  دانشگاه تهران شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 2 -
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  صفحه 124 
 

 ) 1علوم زمين (كد ضريب  - 1201  ادامه 

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 16489  دانشگاه زنجان شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 2 -

 نوبت دوم 16490  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 3 - 
 نوبت دوم 16491  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 1 - 
 نوبت دوم 16492  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 2 - 

 نوبت دوم 16493  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 1 -
 نوبت دوم 16494  گرگان - اه گلستان دانشگ شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 3 - 
 نوبت دوم 16495  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 2 - 
 نوبت دوم 16496  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 3 - 

 نوبت دوم 16497  لي زرندمجتمع آموزش عا شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 3 -
 پرديس خودگردان 16498  دانشگاه اروميه شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 16499  دانشگاه تبريز شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 7 -
 پرديس خودگردان 16500  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 5 - ل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصي

 پرديس خودگردان 16501  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 16502  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 10 - 
 پيام نور 16503  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 10 - 
 پيام نور 16504  شهريارواحد  -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 10 - 

 پيام نور 16505  مركز اوز -دانشگاه پيام نور استان فارس  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 10 -
 پيام نور 16506  مركز قزوين - دانشگاه پيام نور استان قزوين  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 10 - 
 پيام نور 16507  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  ديشناسي اقتصاعلوم زمين گرايش زمين 10 - 
 پيام نور 16508  مركز اليگودرز -دانشگاه پيام نور استان لرستان  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 10 - 

 ) 3علوم زمين (كد ضريب  - 1201

 روزانه 16509  دانشگاه اروميه علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 15 -  
 روزانه 16510  دانشگاه اصفهان علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 5 - 

 روزانه 16511  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 6 -
 روزانه 16512  دانشگاه بيرجند علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 8 - 
 روزانه 16513  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  ساخت (تكتونيك) علوم زمين گرايش زمين 8 - 
 روزانه 16514  دانشگاه تبريز علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 5 - 

 روزانه 16515  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 4 -
 روزانه 16516  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 12 - 
 روزانه 16517  دانشگاه تربيت مدرس علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 5 - 

 روزانه 16518  دانشگاه تربيت مدرس علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 16519  دانشگاه تهران وم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك)عل 3 -

 روزانه 16520  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 6 - 
 روزانه 16521  دانشگاه دامغان علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 8 - 
 روزانه 16522  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  ت (تكتونيك)علوم زمين گرايش زمين ساخ 6 - 

 روزانه 16523  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 4 -
 روزانه 16524  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 5 - 
 روزانه 16525  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  (تكتونيك)علوم زمين گرايش زمين ساخت  8 - 
 روزانه 16526  دانشگاه شيراز علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 4 - 

 روزانه 16527  دانشگاه صنعتي شاهرود علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 6 -
 روزانه 16528  دانشگاه فردوسي مشهد علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 5 - 
 روزانه 16529  گرگان - دانشگاه گلستان  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 6 - 
 نوبت دوم 16530  دانشگاه اروميه علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 5 - 

 نوبت دوم 16531  دانشگاه اصفهان علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 2 -
 نوبت دوم 16532  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  ش زمين ساخت (تكتونيك)علوم زمين گراي 1 - 
 نوبت دوم 16533  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 2 - 
 نوبت دوم 16534  دانشگاه تبريز علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 4 - 

 نوبت دوم 16535  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان ش زمين ساخت (تكتونيك)علوم زمين گراي 2 -
 نوبت دوم 16536  دانشگاه تهران علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 2 - 
 نوبت دوم 16537  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 4 - 
 نوبت دوم 16538  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مين گرايش زمين ساخت (تكتونيك)علوم ز 1 - 

 نوبت دوم 16539  دانشگاه صنعتي شاهرود علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 2 -
 نوبت دوم 16540  دانشگاه فردوسي مشهد علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 1 - 
 نوبت دوم 16541  گرگان - دانشگاه گلستان  خت (تكتونيك)علوم زمين گرايش زمين سا 3 - 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 16542  دانشگاه تبريز علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 5 -
 پرديس خودگردان 16543  دانشگاه تربيت مدرس علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 5 -

 پرديس خودگردان 16544  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 5 - يل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحص
 پيام نور 16545  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 10 - 

 پيام نور 16546  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 10 -
 پيام نور 16547  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 10 -

 ) 4علوم زمين (كد ضريب  - 1201

 روزانه 16548  دانشگاه اروميه شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 7 -  
 روزانه 16549  دانشگاه تبريز شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 5 -
 روزانه 16550  دانشگاه تهران شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 3 -

 روزانه 16551  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 5 - 
 روزانه 16552  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  سيشناعلوم زمين گرايش آب زمين 10 - 
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  صفحه 125 
 

 ) 4علوم زمين (كد ضريب  - 1201  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 16553  تهران –اه شهيد بهشتي دانشگ شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 5 -

 روزانه 16554  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 5 - 
 روزانه 16555  دانشگاه شيراز شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 5 - 
 روزانه 16556  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 10 - 

 نوبت دوم 16557  دانشگاه تبريز شناسيزمين گرايش آب زمينعلوم  4 -
 نوبت دوم 16558  دانشگاه تهران شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 2 - 
 نوبت دوم 16559  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 1 - 
 نوبت دوم 16560  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 2 - 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 16561  دانشگاه تبريز شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 5 -
 پرديس خودگردان 16562  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 16563  مركز ابهر -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شناسيرايش آب زمينعلوم زمين گ 10 - 
 ) 5علوم زمين (كد ضريب  - 1201

 روزانه 16564  دانشگاه اروميه شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 7 -  
 روزانه 16565  دانشگاه اصفهان شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 8 - 
 روزانه 16566  دانشگاه بيرجند شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 7 - 

 روزانه 16567  دانشگاه تبريز شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 2 -
 روزانه 16568  دانشگاه تهران شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 4 - 

 روزانه 16569  تهران -دانشگاه خوارزمي  شناسينگاري و ديرينهن گرايش چينهعلوم زمي 9 - محل تحصيل تهران
 روزانه 16570  دانشگاه دامغان شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 8 - 

 روزانه 16571  دانشگاه زنجان شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 9 -
 روزانه 16572  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسيو ديرينهنگاري علوم زمين گرايش چينه 15 - 
 روزانه 16573  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 6 - 
 روزانه 16574  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 5 - 

 روزانه 16575  دانشگاه فردوسي مشهد شناسينگاري و ديرينهرايش چينهعلوم زمين گ 5 -
 روزانه 16576  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 6 - 
 نوبت دوم 16577  دانشگاه اصفهان شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 2 - 
 نوبت دوم 16578  دانشگاه تبريز شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 2 - 

 نوبت دوم 16579  دانشگاه تهران شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 2 -
 نوبت دوم 16580  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 5 - 
 نوبت دوم 16581  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسينهنگاري و ديريعلوم زمين گرايش چينه 1 - 
 نوبت دوم 16582  دانشگاه فردوسي مشهد شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 1 - 

 نوبت دوم 16583  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 2 -
تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 16584  دانشگاه تبريز شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 2 -

 پرديس خودگردان 16585  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 16586  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شناسينهنگاري و ديريعلوم زمين گرايش چينه 10 - 

 پيام نور 16587  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 10 -
 پيام نور 16588  مركز دماوند -ن دانشگاه پيام نور استان تهرا شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 10 - 
 پيام نور 16589  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 10 - 
 پيام نور 16590  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 10 - 

 پيام نور 16591  واحد مسجد سليمان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 10 -
 پيام نور 16592  مركز دامغان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 10 - 
 پيام نور 16593  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  شناسيديرينه نگاري وعلوم زمين گرايش چينه 10 - 
 پيام نور 16594  مركز رفسنجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 10 - 

 پيام نور 16595  واحد قشم -ن دانشگاه پيام نور استان هرمزگا شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 10 -
 پيام نور 16596  مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 10 - 
 غيرانتفاعي 16597  موسسه غيرانتفاعي كرمان شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 20 - 

 ) 6علوم زمين (كد ضريب  - 1201

شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 5 -    روزانه 16598  دانشگاه اصفهان
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 5 -   روزانه 16599  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 8 -   روزانه 16600  دانشگاه بيرجند

شناسي رسوبيشناسي و سنگزمين گرايش رسوبعلوم  8 -  روزانه 16601  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 4 -   روزانه 16602  دانشگاه تهران
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 6 -   روزانه 16603  كرج)تهران (محل تحصيل  -دانشگاه خوارزمي 
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 5 -   روزانه 16604  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 6 -  روزانه 16605  دانشگاه صنعتي شاهرود
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 5 -   روزانه 16606  وسي مشهددانشگاه فرد
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 5 -   روزانه 16607  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 2 -  نوبت دوم 16608  دانشگاه اصفهان
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 2 -  نوبت دوم 16609  راندانشگاه ته
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 1 -  نوبت دوم 16610  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 2 -   نوبت دوم 16611  دانشگاه صنعتي شاهرود
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 1 -   نوبت دوم 16612  ه فردوسي مشهددانشگا

شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 16613  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 10 -  پيام نور 16614  تبريز مركز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 10 -  پيام نور 16615  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 20 -   غيرانتفاعي 16616  موسسه غيرانتفاعي كرمان
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  صفحه 126 
 

  ) 7علوم زمين (كد ضريب  - 1201
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
 اول دوم

 روزانه 16617  تهران –دانشگاه خوارزمي  شناسي نفتعلوم زمين گرايش زمين 9 -  محل تحصيل تهران
 روزانه 16618  تهران -گاه شهيد بهشتي دانش شناسي نفتعلوم زمين گرايش زمين 5 - 

 روزانه 16619  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  شناسي نفتعلوم زمين گرايش زمين 3 -
 نوبت دوم 16620  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي نفتعلوم زمين گرايش زمين 1 - 
 پرديس خودگردان 16621  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي نفتعلوم زمين گرايش زمين 5 - 

 ) 8علوم زمين (كد ضريب  - 1201

 روزانه 16622  دانشگاه اصفهان شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 5 -  
 روزانه 16623  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 5 - 
 روزانه 16624  دانشگاه تبريز شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 4 - 

 روزانه 16625  دانشگاه تربيت مدرس شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 5 -
 روزانه 16626  دانشگاه تربيت مدرس شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 1 - فاقد خوابگاه

 روزانه 16627  دانشگاه تهران شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 6 - 
 روزانه 16628  تهران -دانشگاه خوارزمي  شناسي مهندسيوم زمين گرايش زمينعل 9 - محل تحصيل تهران

 روزانه 16629  دانشگاه دامغان شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 8 -
 روزانه 16630  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 5 - 
 روزانه 16631  اه يزددانشگ شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 14 - 
 نوبت دوم 16632  دانشگاه اصفهان شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 2 - 

 نوبت دوم 16633  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 1 -
 نوبت دوم 16634  دانشگاه تبريز شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 2 - 
 نوبت دوم 16635  دانشگاه تهران شناسي مهندسيگرايش زمين علوم زمين 3 - 
 نوبت دوم 16636  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 1 - 

 نوبت دوم 16637  دانشگاه يزد شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 4 -
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 16638  دانشگاه تبريز شناسي مهندسيزمينعلوم زمين گرايش  4 -

 پرديس خودگردان 16639  دانشگاه تربيت مدرس شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 5 - 
 ) 9علوم زمين (كد ضريب  - 1201

 روزانه 16640  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 3 -  
 روزانه 16641  دانشگاه تبريز شناسي زيست محيطيم زمين گرايش زمينعلو 8 - 
 روزانه 16642  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 6 - 

 روزانه 16643  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 5 -
 روزانه 16644  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  شناسي زيست محيطيين گرايش زمينعلوم زم 4 - 
 روزانه 16645  دانشگاه شيراز شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 5 - 
 روزانه 16646  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 12 - 

 روزانه 16647  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر يست محيطيشناسي زعلوم زمين گرايش زمين 12 -
 روزانه 16648  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 5 - 
 روزانه 16649  گرگان - دانشگاه گلستان  شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 8 - 
 روزانه 16650  خرم آباد -دانشگاه لرستان  يشناسي زيست محيطعلوم زمين گرايش زمين 6 - 

 نوبت دوم 16651  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 2 -
 نوبت دوم 16652  دانشگاه تبريز شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 6 - 
 نوبت دوم 16653  كرمان -باهنر  دانشگاه شهيد شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 3 - 
 نوبت دوم 16654  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 2 - 

 نوبت دوم 16655  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 1 -
 نوبت دوم 16656  گرگان - دانشگاه گلستان  شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 3 - 
 نوبت دوم 16657  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 2 - 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 16658  دانشگاه تبريز شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 8 -
 پرديس خودگردان 16659  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 16660  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 10 - 
 پيام نور 16661  مركز تفت - زد دانشگاه پيام نور استان ي شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 10 - 

 ) 10علوم زمين (كد ضريب  - 1201

 روزانه 16662  دانشگاه تبريز علوم زمين گرايش زمين شيمي 6 -  
 روزانه 16663  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم زمين گرايش زمين شيمي 9 -
 روزانه 16664  نكرما -دانشگاه شهيد باهنر  علوم زمين گرايش زمين شيمي 6 -
 روزانه 16665  دانشگاه صنعتي شاهرود علوم زمين گرايش زمين شيمي 6 -
 روزانه 16666  سنندج - دانشگاه كردستان  علوم زمين گرايش زمين شيمي 8 -
 نوبت دوم 16667  دانشگاه تبريز علوم زمين گرايش زمين شيمي 4 -
 نوبت دوم 16668  كرمان -باهنر دانشگاه شهيد  علوم زمين گرايش زمين شيمي 6 -
 نوبت دوم 16669  دانشگاه صنعتي شاهرود علوم زمين گرايش زمين شيمي 2 -

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 16670  دانشگاه تبريز علوم زمين گرايش زمين شيمي 6 -
 پيام نور 16671  مركز اصفهان - ن اصفهان دانشگاه پيام نور استا علوم زمين گرايش زمين شيمي 10 -

 ) 11علوم زمين (كد ضريب  - 1201

 روزانه 16672  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان شناختيعلوم زمين گرايش سنجش از دور زمين 10 -  
 روزانه 16673  دانشگاه شيراز شناختيعلوم زمين گرايش سنجش از دور زمين 4 - 

 ) 1مجموعه ژئوفيزيك و هواشناسي (كد ضريب  - 1202

 روزانه 16674  دانشگاه اروميه شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 7 -  
 روزانه 16675  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 4 - 
زانهرو 16676  دانشگاه تهران شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 7 -   
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  صفحه 127 
 

  ) 1مجموعه ژئوفيزيك و هواشناسي (كد ضريب  - 1202  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 روزانه 16677  )تهران (محل تحصيل كرج -دانشگاه خوارزمي  شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 6 -
 روزانه 16678  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 7 -
 روزانه 16679  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 4 -
 روزانه 16680  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 6 -
 روزانه 16681  دانشگاه تهران شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 13 -
 روزانه 16682  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 6 -
 روزانه 16683  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 7 -
 روزانه 16684  مشهددانشگاه فردوسي  شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 6 -
 روزانه 16685  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 6 -
 روزانه 16686  پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 4 -
 روزانه 16687  پيشرفته كرمان دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري مغناطيسژئوفيزيك گرايش ژئو  2 -
 روزانه 16688  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان مغناطيسژئوفيزيك گرايش ژئو  2 -
 روزانه 16689  دانشگاه تهران مغناطيسژئوفيزيك گرايش ژئو  4 -
 روزانه 16690  دانشگاه صنعتي شاهرود مغناطيسژئوفيزيك گرايش ژئو  7 -
 روزانه 16691  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مغناطيسك گرايش ژئو ژئوفيزي 4 -
 روزانه 16692  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان ژئوفيزيك گرايش گراني سنجي 4 -
 روزانه 16693  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان ژئوفيزيك گرايش گراني سنجي 2 -
 روزانه 16694  دانشگاه تهران ك گرايش گراني سنجيژئوفيزي 7 -
 روزانه 16695  دانشگاه صنعتي شاهرود ژئوفيزيك گرايش گراني سنجي 7 -
 روزانه 16696  دانشگاه اراك ژئوفيزيك گرايش ژئو الكتريك 5 -
 روزانه 16697  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان ژئوفيزيك گرايش ژئو الكتريك 4 -
 روزانه 16698  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان ژئوفيزيك گرايش ژئو الكتريك 2 -
 روزانه 16699  دانشگاه تهران ژئوفيزيك گرايش ژئو الكتريك 4 -
 روزانه 16700  دانشگاه صنعتي شاهرود ژئوفيزيك گرايش ژئو الكتريك 7 -
 نوبت دوم 16701  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 2 -
 نوبت دوم 16702  دانشگاه تهران شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 7 -
 نوبت دوم 16703  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 4 -
 نوبت دوم 16704  تي و فناوري پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي صنع شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 2 -
 نوبت دوم 16705  دانشگاه تهران شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 10 -
 نوبت دوم 16706  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 6 -
 نوبت دوم 16707  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 4 -
 نوبت دوم 16708  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيفيزيك گرايش زلزلهژئو 2 -
 نوبت دوم 16709  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 4 -
 نوبت دوم 16710  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مغناطيسژئوفيزيك گرايش ژئو  2 -
 نوبت دوم 16711  دانشگاه تهران مغناطيسژئو  ژئوفيزيك گرايش 2 -
 نوبت دوم 16712  دانشگاه صنعتي شاهرود مغناطيسژئوفيزيك گرايش ژئو  4 -
 نوبت دوم 16713  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مغناطيسژئوفيزيك گرايش ژئو  2 -
 نوبت دوم 16714  دانشگاه تهران ژئوفيزيك گرايش گراني سنجي 2 -
 نوبت دوم 16715  دانشگاه صنعتي شاهرود ژئوفيزيك گرايش گراني سنجي 4 -
 نوبت دوم 16716  دانشگاه اراك ژئوفيزيك گرايش ژئو الكتريك 2 -
 نوبت دوم 16717  دانشگاه تهران ژئوفيزيك گرايش ژئو الكتريك 2 -
 نوبت دوم 16718  دانشگاه صنعتي شاهرود ژئوفيزيك گرايش ژئو الكتريك 4 -
 پيام نور 16719  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 10 -

 ) 2مجموعه ژئوفيزيك و هواشناسي (كد ضريب  - 1202

 روزانه 16720  دانشگاه تهران هواشناسي 7 -  
 روزانه 16721  كرمانشاه - دانشگاه رازي  هواشناسي 5 -
 روزانه 16722  بندر عباس -زگان دانشگاه هرم هواشناسي 7 -
 روزانه 16723  دانشگاه يزد هواشناسي 9 -
 نوبت دوم 16724  دانشگاه تهران هواشناسي 7 -
 نوبت دوم 16725  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  هواشناسي 3 -
 نوبت دوم 16726  دانشگاه يزد هواشناسي 3 -

 ) 1مجموعه شيمي (كد ضريب  -  1203

 روزانه 16728  بروجرد - دانشگاه آيت اله بروجردي  ي گرايش شيمي فيزيكشيم 15 -  
 روزانه 16729  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 -
 روزانه 16730  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي فيزيك 16 -
 روزانه 16731  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي فيزيك 9 -

 روزانه 16732  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شيمي فيزيكشيمي گرايش  12 - فقط زن
 روزانه 16733  دانشگاه ايالم شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 -
 روزانه 16734  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي فيزيك 9 -
 روزانه 16735  دانشگاه بيرجند شيمي گرايش شيمي فيزيك 16 -
 روزانه 16736  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  گرايش شيمي فيزيك شيمي 10 -
 روزانه 16737  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي فيزيك 11 -
 روزانه 16738  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان شيمي گرايش شيمي فيزيك 7 -
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  صفحه 128 
 

  ) 1مجموعه شيمي (كد ضريب  -  1203  ادامه
  اتتوضيح

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 16739  تهران –دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 -

 روزانه 16740  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 - 
 روزانه 16741  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش شيمي فيزيك 1 - فاقد خوابگاه

 روزانه 16742  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي فيزيك 7 -
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 

فقط مرد - دفترچه شرايط در انتهاي  - مي باشند   روزانه 16743  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  شيمي گرايش شيمي فيزيك 15 -
 روزانه 16744  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي فيزيك 18 -

 روزانه 16745  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي فيزيك 12 - 
 روزانه 16746  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فيزيكشيمي گرايش شيمي  10 - 

 روزانه 16747  دانشگاه دامغان شيمي گرايش شيمي فيزيك 16 -
 روزانه 16748  كرمانشاه - دانشگاه رازي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 4 -

 روزانه 16749  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 - 
 روزانه 16750  دانشگاه زنجان ي فيزيكشيمي گرايش شيم 14 - 

 روزانه 16751  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي فيزيك 13 -
 روزانه 16752  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 20 -

 روزانه 16753  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شيمي گرايش شيمي فيزيك 12 - 
 روزانه 16754  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مي فيزيكشيمي گرايش شي 5 - 

 روزانه 16755  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 7 -
 روزانه 16756  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 -

 روزانه 16757  دانشگاه شيراز شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 - 
 روزانه 16758  دانشگاه صنعتي اصفهان يمي گرايش شيمي فيزيكش 8 - 

 روزانه 16759  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 -
 روزانه 16760  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 -

 روزانه 16761  اهروددانشگاه صنعتي ش شيمي گرايش شيمي فيزيك 17 - 
 روزانه 16762  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 - 

 روزانه 16763  دانشگاه صنعتي شيراز شيمي گرايش شيمي فيزيك 9 -
 روزانه 16764  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 9 -

 روزانه 16765  ه فردوسي مشهددانشگا شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 - 
 روزانه 16766  دانشگاه قم شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 روزانه 16767  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 -
 روزانه 16768  سنندج - دانشگاه كردستان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 -

 روزانه 16769  گرگان - دانشگاه گلستان  يزيكشيمي گرايش شيمي ف 6 - 
 روزانه 16770  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي فيزيك 16 - 

 روزانه 16771  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 12 -
 روزانه 16772  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 -

 روزانه 16773  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شيمي فيزيكشيمي گرايش  10 - 
 روزانه 16774  دانشگاه مراغه شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 - 

 روزانه 16775  دانشگاه مالير شيمي گرايش شيمي فيزيك 20 -
 روزانه 16776  دانشگاه نيشابور شيمي گرايش شيمي فيزيك 20 -

 روزانه 16777  رفسنجان -گاه ولي عصر(عج) دانش شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 
 روزانه 16778  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي فيزيك 7 - 

 روزانه 16779  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي فيزيك 12 -
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 وزارت آموزش و پرورش
 روزانه 16780  رانته -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش شيمي 15 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 فقط مرد -وزارت آموزش و پرورش 

 روزانه 16781  پرديس شهيد چمران تهران - دانشگاه فرهنگيان  آموزش شيمي 15 -
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 فقط زن -وزارت آموزش و پرورش 
 روزانه 16782  پرديس نسيبه تهران - دانشگاه فرهنگيان  آموزش شيمي 15 -
 نوبت دوم 16783  بروجرد - دانشگاه آيت اله بروجردي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 -

 نوبت دوم 16784  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 - 
 نوبت دوم 16785  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 - 

 نوبت دوم 16786  اه اصفهاندانشگ شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 -
 نوبت دوم 16787  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 - فقط زن

 نوبت دوم 16788  دانشگاه ايالم شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 16789  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 - 

 نوبت دوم 16790  دانشگاه تبريز يش شيمي فيزيكشيمي گرا 7 -
 نوبت دوم 16791  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 -

 نوبت دوم 16792  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 - 
 نوبت دوم 16793  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 - 

 نوبت دوم 16794  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي فيزيك 4 -
 نوبت دوم 16795  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 -

 نوبت دوم 16796  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 16797  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 - 

 نوبت دوم 16798  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مي فيزيكشيمي گرايش شي 2 -
 نوبت دوم 16799  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 -

 نوبت دوم 16800  دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 - 
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  صفحه 129 
 

  ) 1مجموعه شيمي (كد ضريب  -  1203  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش مسالني

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 نوبت دوم 16801  تهران –دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 -

 نوبت دوم 16802  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 - 
 نوبت دوم 16803  دانشگاه صنعتي شاهرود شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 -
 نوبت دوم 16804  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 -

 نوبت دوم 16805  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي فيزيك 1 - 
 نوبت دوم 16806  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي فيزيك 4 - 

 نوبت دوم 16807  گرگان - دانشگاه گلستان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 -
 نوبت دوم 16808  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 -

 نوبت دوم 16809  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 - 
 نوبت دوم 16810  اردبيل - قق اردبيلي دانشگاه مح شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 - 

 نوبت دوم 16811  دانشگاه مراغه شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 -
 نوبت دوم 16812  دانشگاه نيشابور شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 -

 نوبت دوم 16813  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 - 
بت دومنو 16814  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي فيزيك 4 -   

 نوبت دوم 16815  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش شيمي 15 -
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 16816  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي فيزيك 11 -

 پرديس خودگردان 16817  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16818  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16819  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16820  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي فيزيك 1 - رديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پ
 پرديس خودگردان 16821  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي فيزيك 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16822  خرم آباد -دانشگاه لرستان  فيزيكشيمي گرايش شيمي  2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16823  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16824  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي فيزيك 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 16825  مركز اروميه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 
 پيام نور 16826  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 

 پيام نور 16827  رمركز شاهين شه - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 -
 پيام نور 16828  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 -

 پيام نور 16829  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 
 پيام نور 16830  مركز ابهر -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 

 پيام نور 16831  مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 -
 پيام نور 16832  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 -

 پيام نور 16833  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 
 پيام نور 16834  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 

 پيام نور 16835  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 -
 پيام نور 16836  ز رامسرمرك -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 -

 پيام نور 16837  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 
 پيام نور 16838  مركز اسد آباد - دانشگاه پيام نور استان همدان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 

 پيام نور 16839  مركز رزن - ن دانشگاه پيام نور استان همدا شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 -
 پيام نور 16840  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 -

 پيام نور 16841  مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 غيرانتفاعي 16842  رسمهر فا - موسسه غيرانتفاعي پارس  شيمي گرايش شيمي فيزيك 20 - 

 ) 2مجموعه شيمي (كد ضريب  -  1203

 روزانه 16843  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي آلي 10 -  
 روزانه 16844  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي آلي 18 - 

 روزانه 16845  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي آلي 12 -
 روزانه 16846  تهران - الزهرا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه  شيمي گرايش شيمي آلي 13 - فقط زن

 روزانه 16847  دانشگاه ايالم شيمي گرايش شيمي آلي 7 - 
 روزانه 16848  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 

 روزانه 16849  دانشگاه بيرجند شيمي گرايش شيمي آلي 15 -
 روزانه 16850  قزوين - ين المللي امام خميني (ره ) دانشگاه ب شيمي گرايش شيمي آلي 12 -

 روزانه 16851  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي آلي 12 - 
 روزانه 16852  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 

 روزانه 16853  اندانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنج شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 روزانه 16854  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش شيمي آلي 6 -

 روزانه 16855  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش شيمي آلي 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 16856  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
فقط مرد - در انتهاي دفترچه شرايط  - مي باشند   روزانه 16857  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  شيمي گرايش شيمي آلي 15 -

 روزانه 16858  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي آلي 12 -
 روزانه 16859  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي آلي 13 -

 روزانه 16860  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مي آليشيمي گرايش شي 7 - 
 روزانه 16861  دانشگاه دامغان شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 

 روزانه 16862  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي آلي 7 -
 روزانه 16863  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي آلي 14 -

 روزانه 16864  مناندانشگاه س شيمي گرايش شيمي آلي 17 - 
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  صفحه 130 
 

  ) 2مجموعه شيمي (كد ضريب  -  1203  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
نهروزا 16865  زاهدان –دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي گرايش شيمي آلي 19 -  

 روزانه 16866  دانشگاه شهركرد شيمي گرايش شيمي آلي 14 - 
 روزانه 16867  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 
 روزانه 16868  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 

 روزانه 16869  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  شيمي گرايش شيمي آلي 12 -
 روزانه 16870  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي آلي 7 - 
 روزانه 16871  دانشگاه شيراز شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 
 روزانه 16872  دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي گرايش شيمي آلي 9 - 

نهروزا 16873  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي آلي 2 -  
 روزانه 16874  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي آلي 1 - محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوري نو

 روزانه 16875  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص)  شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 
 روزانه 16876  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  شيمي گرايش شيمي آلي 4 - 

 روزانه 16877  دانشگاه صنعتي شاهرود شيمي گرايش شيمي آلي 13 -
 روزانه 16878  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 

 روزانه 16879  دانشگاه صنعتي قم شيمي گرايش شيمي آلي 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
ي پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروها

شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 
 محل تحصيل تهران -

 روزانه 16880  دانشگاه صنعتي مالك اشتر شيمي گرايش شيمي آلي 6 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
 شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

 روزانه 16881 ين شهر اصفهان)دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاه شيمي گرايش شيمي آلي 8 -

 روزانه 16882  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 
 روزانه 16883  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي آلي 13 - 

 روزانه 16884  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي آلي 7 -
 روزانه 16885  دانشگاه قم شيمي گرايش شيمي آلي 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 روزانه 16886  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي آلي 9 - 
 روزانه 16887  سنندج - دانشگاه كردستان  شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 

 روزانه 16888  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي آلي 20 -
 روزانه 16889  خرم آباد -دانشگاه لرستان  يشيمي گرايش شيمي آل 8 - 
 روزانه 16890  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي آلي 14 - 
 روزانه 16891  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 

 روزانه 16892  دانشگاه مراغه شيمي گرايش شيمي آلي 9 -
 روزانه 16893  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  شيمي گرايش شيمي آلي 11 - 
 روزانه 16894  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 
 روزانه 16895  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي آلي 20 - 

 روزانه 16896  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي آلي 13 -
 روزانه 16897  اندانشگاه اصفه شيمي گرايش شيمي پليمر 3 - 
 روزانه 16898  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان شيمي گرايش شيمي پليمر 5 - 
 روزانه 16899  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي پليمر 2 - 

 روزانه 16900  دانشگاه دامغان شيمي گرايش شيمي پليمر 8 -
وزانهر 16901  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي پليمر 7 -   

 روزانه 16902  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي پليمر 6 - 
 روزانه 16903  دانشگاه شيراز شيمي گرايش شيمي پليمر 5 - 

 روزانه 16904  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي پليمر 8 -
 روزانه 16905  سنندج - دانشگاه كردستان  شيمي گرايش شيمي پليمر 6 - 
 روزانه 16906  گرگان - دانشگاه گلستان  شيمي گرايش شيمي پليمر 3 - 
 روزانه 16907  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي پليمر 3 - 

 روزانه 16908  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان شيمي گرايش شيمي دارويي 6 -
 روزانه 16909  تهران -شگاه شهيد بهشتي دان شيمي گرايش شيمي دارويي 7 - 
 روزانه 16910  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  شيمي گرايش شيمي دارويي 3 - 
 روزانه 16911  دانشگاه صنعتي شيراز شيمي گرايش شيمي دارويي 9 - 

 روزانه 16912  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي دارويي 5 -
 روزانه 16913  دانشگاه بيرجند وشيميفيت 6 - 
 روزانه 16914  دانشگاه تبريز فيتوشيمي 6 - 

 روزانه 16915  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  فيتوشيمي 10 -
 روزانه 16916  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيتوشيمي 5 -

 روزانه 16917  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  فيتوشيمي 10 - 
 روزانه 16918  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيتوشيمي 6 - 

 روزانه 16919  دانشگاه كاشان فيتوشيمي 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 16920  گرگان - دانشگاه گلستان  فيتوشيمي 7 - 
 نوبت دوم 16921  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 
 نوبت دوم 16922  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 

 نوبت دوم 16923  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شيمي گرايش شيمي آلي 5 - فقط زن
 نوبت دوم 16924  دانشگاه ايالم شيمي گرايش شيمي آلي 2 - 
 نوبت دوم 16925  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي آلي 2 - 

 نوبت دوم 16926  دانشگاه تبريز ش شيمي آليشيمي گراي 8 -
 نوبت دوم 16927  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان شيمي گرايش شيمي آلي 3 -
 نوبت دوم 16928  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي آلي 2 -
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  صفحه 131 
 

  ) 2مجموعه شيمي (كد ضريب  -  1203  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نوان رشته / گرايشع نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 نوبت دوم 16929  سبزوار –دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي آلي 4 -

 نوبت دوم 16930  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 
 نوبت دوم 16931  دانشگاه زابل ي آليشيمي گرايش شيم 7 - 
 نوبت دوم 16932  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي آلي 2 - 

 نوبت دوم 16933  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي آلي 8 -
 نوبت دوم 16934  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي آلي 2 - 
 نوبت دوم 16935  تبريز - آذربايجان دانشگاه شهيد مدني  شيمي گرايش شيمي آلي 2 - 
 نوبت دوم 16936  دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 

 نوبت دوم 16937  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي آلي 1 -
 نوبت دوم 16938  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص)  شيمي گرايش شيمي آلي 2 - 
 نوبت دوم 16939  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مي گرايش شيمي آليشي 4 - 
 نوبت دوم 16940  دانشگاه صنعتي شاهرود شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 

 نوبت دوم 16941  دانشگاه صنعتي قم شيمي گرايش شيمي آلي 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه
اي پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروه

شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 
 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 16942  دانشگاه صنعتي مالك اشتر شيمي گرايش شيمي آلي 6 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
 شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

 نوبت دوم 16943 شاهين شهر اصفهان)دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل  شيمي گرايش شيمي آلي 8 -
 نوبت دوم 16944  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل شيمي گرايش شيمي آلي 4 -

 نوبت دوم 16945  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 
 نوبت دوم 16946  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي آلي 1 - 
 نوبت دوم 16947  دانشگاه كاشان يمي آليشيمي گرايش ش 7 - 

 نوبت دوم 16948  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شيمي گرايش شيمي آلي 2 -
 نوبت دوم 16949  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي آلي 14 - 
 نوبت دوم 16950  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شيمي گرايش شيمي آلي 4 - 
 نوبت دوم 16951  دانشگاه مراغه ايش شيمي آليشيمي گر 2 - 

 نوبت دوم 16952  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي آلي 3 -
 نوبت دوم 16953  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي آلي 4 - 
 نوبت دوم 16954  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي پليمر 2 - 
 نوبت دوم 16955  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي پليمر 1 - 

 نوبت دوم 16956  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي پليمر 2 -
 نوبت دوم 16957  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي پليمر 2 - 
 نوبت دوم 16958  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي پليمر 1 - 
 نوبت دوم 16959  گرگان - دانشگاه گلستان  شيمي گرايش شيمي پليمر 2 - 

 نوبت دوم 16960  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي پليمر 1 -
 نوبت دوم 16961  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان شيمي گرايش شيمي دارويي 1 - 
 نوبت دوم 16962  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي دارويي 2 - 
 نوبت دوم 16963  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  گرايش شيمي داروييشيمي  2 - 

 نوبت دوم 16964  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي دارويي 3 -
 نوبت دوم 16965  دانشگاه تبريز فيتوشيمي 4 - 
 نوبت دوم 16966  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيتوشيمي 1 - 
 نوبت دوم 16967  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيتوشيمي 2 - 

 نوبت دوم 16968  دانشگاه كاشان فيتوشيمي 3 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 16969  گرگان - دانشگاه گلستان  فيتوشيمي 2 - 

 مجازي 16970  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي آلي 40 - آموزش محور
 پرديس خودگردان 16971  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي آلي 16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 16972  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي آلي 12 -
دانپرديس خودگر 16973  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش شيمي آلي 6 -   

 پرديس خودگردان 16974  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي آلي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16975  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي آلي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16976  زاهدان - سيستان و بلوچستان دانشگاه  شيمي گرايش شيمي آلي 19 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16977  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي آلي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ودگردانپرديس خ 16978  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي آلي 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 16979  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي آلي 13 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16980  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي آلي 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16981  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شيمي گرايش شيمي آلي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16982  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي آلي 14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16983  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي پليمر 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16984  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي دارويي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16985  دانشگاه صنعتي شيراز شيمي گرايش شيمي دارويي 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

خودگردان دانشگاه تبريزمحل تحصيل پرديس   پرديس خودگردان 16986  دانشگاه تبريز فيتوشيمي 6 -
 پرديس خودگردان 16987  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيتوشيمي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

ورپيام ن 16988  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -  

 پيام نور 16989  مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 16990  مركز مرند -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 16991  ركز مهابادم - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 16992  مركز مياندواب - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
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  ) 2مجموعه شيمي (كد ضريب  -  1203  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 پيام نور 16993  مركز نقده - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 پيام نور 16994  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 16995  مركز اصفهان - تان اصفهان دانشگاه پيام نور اس شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 16996  مركز گلپايگان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 16997  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 16998  مركز بوشهر -استان بوشهر دانشگاه پيام نور  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 16999  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 17000  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 17001  مركز تربت حيدريه - ور استان خراسان رضوي دانشگاه پيام ن شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 17002  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 17003  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 17004  مركز ابهر -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 17005  مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 17006  مركز استهبان -دانشگاه پيام نور استان فارس  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 17007  مركز قزوين - شگاه پيام نور استان قزوين دان شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 17008  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 17009  واحد سقز - دانشگاه پيام نور استان كردستان  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 17010  مركز كرمان -نور استان كرمان دانشگاه پيام  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 17011  مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 17012  مركز دوگنبدان -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 17013  مركز رودسر -دانشگاه پيام نور استان گيالن  مي آليشيمي گرايش شي 10 -
 پيام نور 17014  مركز رامسر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 17015  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 17016  مركز دليجان - دانشگاه پيام نور استان مركزي  يمي آليشيمي گرايش ش 10 -
 پيام نور 17017  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  شيمي گرايش شيمي آلي 8 -
 پيام نور 17018  مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد  شيمي گرايش شيمي آلي 8 -
 پيام نور 17019  مركز رضوانشهر صدوق - دانشگاه پيام نور استان يزد  يشيمي گرايش شيمي آل 10 -
 پيام نور 17020  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيتوشيمي 10 -
 پيام نور 17021  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  فيتوشيمي 10 -
 غيرانتفاعي 17022  ساوه -انرژي  موسسه غيرانتفاعي شيمي گرايش شيمي دارويي 20 -
 غيرانتفاعي 17023  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  شيمي گرايش شيمي دارويي 20 -
 غيرانتفاعي 17024  كوچصفهان رشت -موسسه غيرانتفاعي قدر  شيمي گرايش شيمي دارويي 20 -

 غيرانتفاعي 17025  هاناصف -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  شيمي گرايش شيمي دارويي 20 - 
با همكاري دانشگاه پير و ماري كوري 

 غيرانتفاعي 16727  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مواد، انرژي و تكنولوژي كوانتومي 4 -  شرايط در انتهاي دفترچه - فرانسه 

 ) 3مجموعه شيمي (كد ضريب  -  1203

نهروزا 17026  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي معدني 4 -    

 روزانه 17027  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي معدني 15 -
 روزانه 17028  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي معدني 7 - 

 روزانه 17029  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شيمي گرايش شيمي معدني 9 - فقط زن
نهروزا 17030  دانشگاه ايالم شيمي گرايش شيمي معدني 4 -   

 روزانه 17031  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي معدني 8 -
 روزانه 17032  دانشگاه بيرجند شيمي گرايش شيمي معدني 5 - 

 روزانه 17033  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شيمي گرايش شيمي معدني 10 -
 روزانه 17034  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي معدني 7 - 

 روزانه 17035  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان شيمي گرايش شيمي معدني 6 -
 روزانه 17036  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش شيمي معدني 5 - 

 روزانه 17037  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش شيمي معدني 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 17038  گاه تهراندانش شيمي گرايش شيمي معدني 7 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
فقط مرد - شرايط در انتهاي دفترچه  - مي باشند   روزانه 17039  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  شيمي گرايش شيمي معدني 15 -

 روزانه 17040  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي معدني 9 -
 روزانه 17041  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي معدني 8 -
 روزانه 17042  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شيمي گرايش شيمي معدني 6 -
 روزانه 17043  دانشگاه دامغان شيمي گرايش شيمي معدني 15 -
 روزانه 17044  كرمانشاه - دانشگاه رازي  شيمي گرايش شيمي معدني 5 -
 روزانه 17045  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي معدني 6 -
 روزانه 17046  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي معدني 14 -
 روزانه 17047  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي معدني 13 -
 روزانه 17048  اسدآباد همدان - دانشگاه سيدجمال الدين اسد آبادي  شيمي گرايش شيمي معدني 8 -
 روزانه 17049  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي گرايش شيمي معدني 17 -
 روزانه 17050  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شيمي گرايش شيمي معدني 10 -
 روزانه 17051  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي معدني 5 -
 روزانه 17052  اهواز - انشگاه شهيد چمران د شيمي گرايش شيمي معدني 8 -
 روزانه 17053  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي معدني 6 -
 روزانه 17054  دانشگاه شيراز شيمي گرايش شيمي معدني 7 -
 روزانه 17055  دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي گرايش شيمي معدني 8 -
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  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 روزانه 17056  تهران –دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي معدني 3 -

 روزانه 17057  تهران - خواجه نصير الدين طوسي  دانشگاه صنعتي شيمي گرايش شيمي معدني 6 - 
 روزانه 17058  دانشگاه صنعتي شاهرود شيمي گرايش شيمي معدني 11 - 
 روزانه 17059  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  شيمي گرايش شيمي معدني 4 - 

 روزانه 17060  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي معدني 18 -
 روزانه 17061  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي معدني 7 - 

 روزانه 17062  دانشگاه قم شيمي گرايش شيمي معدني 10 - فقط مرد
 روزانه 17063  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي معدني 5 - 

 روزانه 17064  سنندج - دانشگاه كردستان  شيمي گرايش شيمي معدني 10 -
 روزانه 17065  رشت -دانشگاه گيالن  مي معدنيشيمي گرايش شي 14 - 
 روزانه 17066  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 روزانه 17067  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 

 روزانه 17068  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شيمي گرايش شيمي معدني 8 -
 روزانه 17069  دانشگاه مراغه ي گرايش شيمي معدنيشيم 6 - 
 روزانه 17070  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  شيمي گرايش شيمي معدني 12 - 
 روزانه 17071  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي معدني 7 - 

 روزانه 17072  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي معدني 16 -
 نوبت دوم 17073  انشگاه اراكد شيمي گرايش شيمي معدني 4 - 
 نوبت دوم 17074  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي معدني 5 - 

 نوبت دوم 17075  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شيمي گرايش شيمي معدني 3 - فقط زن
 نوبت دوم 17076  دانشگاه ايالم شيمي گرايش شيمي معدني 2 -

 نوبت دوم 17077  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  دنيشيمي گرايش شيمي مع 3 - 
 نوبت دوم 17078  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي معدني 5 - 
 نوبت دوم 17079  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي معدني 3 - 

 نوبت دوم 17080  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي معدني 3 -
 نوبت دوم 17081  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  عدنيشيمي گرايش شيمي م 8 - 
 نوبت دوم 17082  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي معدني 3 - 
 نوبت دوم 17083  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي معدني 2 - 

 نوبت دوم 17084  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي معدني 6 -
 نوبت دوم 17085  تهران -بهشتي  دانشگاه شهيد شيمي گرايش شيمي معدني 2 - 
 نوبت دوم 17086  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي معدني 2 - 
 نوبت دوم 17087  دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي گرايش شيمي معدني 5 - 

 نوبت دوم 17088  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي معدني 2 -
 نوبت دوم 17089  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  ي گرايش شيمي معدنيشيم 6 - 
 نوبت دوم 17090  دانشگاه صنعتي شاهرود شيمي گرايش شيمي معدني 11 - 
 نوبت دوم 17091  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي معدني 2 - 

 نوبت دوم 17092  ردوسي مشهددانشگاه ف شيمي گرايش شيمي معدني 1 -
 نوبت دوم 17093  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي معدني 4 - 
 نوبت دوم 17094  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شيمي گرايش شيمي معدني 2 - 

 نوبت دوم 17095  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي معدني 6 -
 نوبت دوم 17096  اردبيل - محقق اردبيلي  دانشگاه شيمي گرايش شيمي معدني 3 -

 نوبت دوم 17097  دانشگاه مراغه شيمي گرايش شيمي معدني 2 - 
 نوبت دوم 17098  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي معدني 3 - 
 نوبت دوم 17099  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي معدني 5 - 

 مجازي 17100  تهران -م و صنعت ايران دانشگاه عل شيمي گرايش شيمي معدني 40 - آموزش محور
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 17101  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي معدني 7 -

 پرديس خودگردان 17102  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي معدني 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17103  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي گرايش شيمي معدني 17 - دانشگاه محل تحصيل پرديس خودگردان

 پرديس خودگردان 17104  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي معدني 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17105  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  دنيشيمي گرايش شيمي مع 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17106  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي معدني 18 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17107  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي معدني 14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17108  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 17109  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي گرايش شيمي معدني 10 -
 پيام نور 17110  مركز اروميه - پيام نور استان آذربايجان غربي دانشگاه  شيمي گرايش شيمي معدني 10 -
 پيام نور 17111  مركز خوي - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شيمي گرايش شيمي معدني 10 -
 پيام نور 17112  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شيمي گرايش شيمي معدني 10 -
 پيام نور 17113  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  ش شيمي معدنيشيمي گراي 10 -
 پيام نور 17114  مركز گناباد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شيمي گرايش شيمي معدني 10 -
 پيام نور 17115  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شيمي گرايش شيمي معدني 10 -
 پيام نور 17116  مركز ابهر -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شيمي گرايش شيمي معدني 10 -
 پيام نور 17117  مركز دامغان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  شيمي گرايش شيمي معدني 10 -
 پيام نور 17118  مركز المرد -دانشگاه پيام نور استان فارس  شيمي گرايش شيمي معدني 10 -
 پيام نور 17119  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شيمي گرايش شيمي معدني 10 -
 پيام نور 17120  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  شيمي گرايش شيمي معدني 10 -
ورپيام ن 17121  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  شيمي گرايش شيمي معدني 8 -  

 پيام نور 17122  مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
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  صفحه 134 
 

  ) 4مجموعه شيمي (كد ضريب  -  1203
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 
 روزانه 17123  دانشگاه اراك گرايش شيمي تجزيه شيمي 6 -

 روزانه 17124  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي تجزيه 17 - 
 روزانه 17125  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي تجزيه 12 - 

 روزانه 17126  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 - فقط زن
 روزانه 17127  دانشگاه ايالم گرايش شيمي تجزيه شيمي 5 -

 روزانه 17128  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي تجزيه 12 - 
 روزانه 17129  دانشگاه بيرجند شيمي گرايش شيمي تجزيه 7 - 
 روزانه 17130  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 

 روزانه 17131  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 -
 روزانه 17132  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان شيمي گرايش شيمي تجزيه 9 - 
 روزانه 17133  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 روزانه 17134  دانشگاه تربيت مدرس هشيمي گرايش شيمي تجزي 5 - 

 روزانه 17135  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 17136  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي تجزيه 4 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
فقط مرد - شرايط در انتهاي دفترچه  - مي باشند   روزانه 17137  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  گرايش شيمي تجزيه شيمي 15 -

 روزانه 17138  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي تجزيه 9 - 
 روزانه 17139  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 

 روزانه 17140  تهران -ه خوارزمي دانشگا شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - محل تحصيل تهران
 روزانه 17141  دانشگاه دامغان شيمي گرايش شيمي تجزيه 16 - 
 روزانه 17142  كرمانشاه - دانشگاه رازي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 6 - 
 روزانه 17143  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 

 روزانه 17144  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي تجزيه 20 -
 روزانه 17145  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي تجزيه 12 - 
 روزانه 17146  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 7 - 
 روزانه 17147  دانشگاه شهركرد شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 

 روزانه 17148  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 -
 روزانه 17149  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - 
 روزانه 17150  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - 
 روزانه 17151  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 16 - 

 روزانه 17152  شيراز دانشگاه شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 -
 روزانه 17153  دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 روزانه 17154  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - 
 روزانه 17155  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 - 

 روزانه 17156  دانشگاه صنعتي شاهرود شيمي تجزيه شيمي گرايش 16 -
 روزانه 17157  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  شيمي گرايش شيمي تجزيه 4 - 
 روزانه 17158  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل شيمي گرايش شيمي تجزيه 9 - 
نهروزا 17159  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 12 -   

 روزانه 17160  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي تجزيه 7 -
 روزانه 17161  دانشگاه قم شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 روزانه 17162  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 روزانه 17163  سنندج - دانشگاه كردستان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 6 - 

 روزانه 17164  گرگان - دانشگاه گلستان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 -
 روزانه 17165  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي تجزيه 18 - 
 روزانه 17166  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - 
 روزانه 17167  ابلسرب -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 

 روزانه 17168  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 -
 روزانه 17169  دانشگاه مراغه شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 -
 روزانه 17170  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  شيمي گرايش شيمي تجزيه 12 -
 روزانه 17171  بندر عباس -مزگان دانشگاه هر شيمي گرايش شيمي تجزيه 6 -
 روزانه 17172  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي تجزيه 20 -
 روزانه 17173  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 -
 نوبت دوم 17174  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي تجزيه 4 -
 نوبت دوم 17175  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 -
 نوبت دوم 17176  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 -

 نوبت دوم 17177  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - فقط زن
 نوبت دوم 17178  دانشگاه ايالم شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 -
 نوبت دوم 17179  انهمد - دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي تجزيه 4 -
 نوبت دوم 17180  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي تجزيه 7 -
 نوبت دوم 17181  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 -
 نوبت دوم 17182  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 -
 نوبت دوم 17183  هربوش -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 -
 نوبت دوم 17184  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 -
 نوبت دوم 17185  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 -
 نوبت دوم 17186  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي تجزيه 6 -
منوبت دو 17187  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 -  

 نوبت دوم 17188  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - 
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  صفحه 135 
 

  ) 4مجموعه شيمي (كد ضريب  -  1203  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 نوبت دوم 17189  دانشگاه صنعتي اصفهان ي گرايش شيمي تجزيهشيم 5 -

 نوبت دوم 17190  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي تجزيه 1 - 
 نوبت دوم 17191  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 - 
 نوبت دوم 17192  ي شاهروددانشگاه صنعت شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 

 نوبت دوم 17193  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 -
 نوبت دوم 17194  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - 
 نوبت دوم 17195  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي تجزيه 1 - 
 نوبت دوم 17196  دانشگاه كاشان تجزيه شيمي گرايش شيمي 6 - 

 نوبت دوم 17197  گرگان - دانشگاه گلستان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 -
 نوبت دوم 17198  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - 
 نوبت دوم 17199  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 نوبت دوم 17200  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  ش شيمي تجزيهشيمي گراي 3 - 

 نوبت دوم 17201  دانشگاه مراغه شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 -
 نوبت دوم 17202  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 - 
 نوبت دوم 17203  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي تجزيه 4 - 

 پرديس خودگردان 17204  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي تجزيه 15 - شگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دان
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 17205  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 -

ودگردانپرديس خ 17206  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 17207  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17208  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17209  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17210  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17211  رشت -يالن دانشگاه گ شيمي گرايش شيمي تجزيه 17 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17212  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17213  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17214  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - ل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصي
 پيام نور 17215  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 پيام نور 17216  سترمركز شب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 

 پيام نور 17217  مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 -
 پيام نور 17218  مركز مرند -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 پيام نور 17219  مركز اروميه - تان آذربايجان غربي دانشگاه پيام نور اس شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 پيام نور 17220  مركز خوي - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 

 پيام نور 17221  مركز مياندواب - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 -
 پيام نور 17222  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  شيمي تجزيه شيمي گرايش 10 - 
 پيام نور 17223  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 پيام نور 17224  مركز شاهين شهر - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 

 پيام نور 17225  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 -
 پيام نور 17226  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
ام نورپي 17227  مركز بروجن -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 -   

 پيام نور 17228  مركز شهركرد -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 پيام نور 17229  مركز طبس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 -

 پيام نور 17230  مركز مشهد - ن رضوي دانشگاه پيام نور استان خراسا شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 پيام نور 17231  مركز ابهر -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 پيام نور 17232  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 

 پيام نور 17233  مركز قزوين - قزوين دانشگاه پيام نور استان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 -
 پيام نور 17234  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 پيام نور 17235  مركز بم -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 پيام نور 17236  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 

 پيام نور 17237  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 -
 پيام نور 17238  واحد زنگي آباد -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 پيام نور 17239  مركز بهشهر -مازندران دانشگاه پيام نور استان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 پيام نور 17240  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 

 پيام نور 17241  مركز دليجان - دانشگاه پيام نور استان مركزي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 -
 پيام نور 17242  مركز همدان - استان همدان  دانشگاه پيام نور شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17243  مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 غيرانتفاعي 17244  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 20 - 

 ) 5مجموعه شيمي (كد ضريب  -  1203

 روزانه 17245  دانشگاه اراك يمي كاربرديشيمي گرايش ش 9 -  
 روزانه 17246  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي كاربردي 15 - 

 روزانه 17247  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي كاربردي 6 -
 روزانه 17248  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي كاربردي 9 - 
 روزانه 17249  نشگاه تهراندا شيمي گرايش شيمي كاربردي 4 - 
 روزانه 17250  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شيمي گرايش شيمي كاربردي 6 - 

 روزانه 17251  دانشگاه دامغان شيمي گرايش شيمي كاربردي 14 -
 روزانه 17252  كرمانشاه - دانشگاه رازي  شيمي گرايش شيمي كاربردي 14 - 
 روزانه 17253  دانشگاه زنجان ي كاربرديشيمي گرايش شيم 11 - 
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  صفحه 136 
 

  ) 5مجموعه شيمي (كد ضريب  -  1203  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
زانهرو 17254  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي كاربردي 10 -  

 روزانه 17255  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي گرايش شيمي كاربردي 19 - 
 روزانه 17256  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي كاربردي 7 - 
 روزانه 17257  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي كاربردي 3 - 

به جذب در نيروهاي پذيرفته شده متعهد 
 شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

 روزانه 17258 دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) شيمي گرايش شيمي كاربردي 8 -
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 
 محل تحصيل تهران -

 روزانه 17259  دانشگاه صنعتي مالك اشتر ش شيمي كاربرديشيمي گراي 8 -

 روزانه 17260  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي كاربردي 12 - 
 روزانه 17261  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي كاربردي 3 -

 روزانه 17262  دانشگاه گنبد شيمي گرايش شيمي و فناوري اسانس 10 - 
ه شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح پذيرفت

فقط مرد - شرايط در انتهاي دفترچه  - مي باشند   روزانه 17263  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  شيمي گرايش شيمي پيشرانه 15 -
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 
 محل تحصيل تهران -

 روزانه 17264  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مي گرايش شيمي پيشرانهشي 6 -

 نوبت دوم 17265  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي كاربردي 2 - 
 نوبت دوم 17266  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي كاربردي 5 - 
 نوبت دوم 17267  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي كاربردي 2 - 

 نوبت دوم 17268  دانشگاه تبريز يمي گرايش شيمي كاربرديش 6 -
 نوبت دوم 17269  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي كاربردي 2 - 
 نوبت دوم 17270  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي كاربردي 10 - 
 نوبت دوم 17271  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي كاربردي 2 - 

 نوبت دوم 17272  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي كاربردي 3 -
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

 شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 
 نوبت دوم 17273 دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) شيمي گرايش شيمي كاربردي 8 -

متعهد به جذب در نيروهاي پذيرفته شده 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 نوبت دوم 17274  دانشگاه صنعتي مالك اشتر شيمي گرايش شيمي كاربردي 8 -

 نوبت دوم 17275  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي كاربردي 2 -
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

شرايط در انتهاي دفترچه  - سلح مي باشد م
 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 17276  دانشگاه صنعتي مالك اشتر شيمي گرايش شيمي پيشرانه 6 -

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 17277  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي كاربردي 9 -

 شيمي گرايش شيمي كاربردي 4 - 
انشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج د

 پرديس خودگردان 17278  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 17279  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي كاربردي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17280  بابلسر -دانشگاه مازندران  ايش شيمي كاربرديشيمي گر 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 17281  كوچصفهان رشت -موسسه غيرانتفاعي قدر  شيمي گرايش شيمي كاربردي 20 - 
 ) 6مجموعه شيمي (كد ضريب  -  1203

 روزانه 17282  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي كاتاليست 5 -  
 روزانه 17283  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي دريا 6 - 

 روزانه 17284  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار شيمي گرايش شيمي دريا 18 -
 روزانه 17285  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شيمي گرايش شيمي دريا 9 - 
 روزانه 17286  بابلسر -ران دانشگاه مازند شيمي گرايش شيمي دريا 12 - 
 نوبت دوم 17287  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي كاتاليست 2 - 

 نوبت دوم 17288  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي دريا 3 -
 نوبت دوم 17289  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار شيمي گرايش شيمي دريا 18 - 
 نوبت دوم 17290  بابلسر -دانشگاه مازندران  يمي گرايش شيمي درياش 4 - 

 پرديس خودگردان 17291  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي كاتاليست 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17292  دريايي چابهار دانشگاه دريانوردي و علوم شيمي گرايش شيمي دريا 18 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17293  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شيمي گرايش شيمي دريا 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 7مجموعه شيمي (كد ضريب  -  1203

 روزانه 17294  دانشگاه اراك نانوشيمي 10 -  
 روزانه 17295  دانشگاه اروميه نانوشيمي 16 - 
 روزانه 17296  دانشگاه اصفهان نانوشيمي 12 - 

 روزانه 17297  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  نانوشيمي 7 - فقط زن
 روزانه 17298  دانشگاه تبريز نانوشيمي 9 -

 روزانه 17299  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان نانوشيمي 17 - 
 روزانه 17300  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان نانوشيمي 8 - 
 روزانه 17301  دانشگاه تهران نانوشيمي 4 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
فقط مرد - شرايط در انتهاي دفترچه  - مي باشند   روزانه 17302  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  نانوشيمي 15 -

 روزانه 17303  تهران -دانشگاه خوارزمي  نانوشيمي 8 - محل تحصيل تهران
 روزانه 17304  كرمانشاه - دانشگاه رازي  نانوشيمي 4 - 
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  صفحه 137 
 

  ) 7مجموعه شيمي (كد ضريب  -  1203  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  يلتحص
دوم  اول
 روزانه 17305  دانشگاه زنجان نانوشيمي 8 -

 روزانه 17306  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  نانوشيمي 20 - 
 روزانه 17307  دانشگاه صنعتي اصفهان نانوشيمي 7 - 
 روزانه 17308  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوشيمي 15 - 

 روزانه 17309  نشگاه كاشاندا نانوشيمي 11 -
 روزانه 17310  سنندج - دانشگاه كردستان  نانوشيمي 8 - 
 روزانه 17311  رشت -دانشگاه گيالن  نانوشيمي 6 - 
 روزانه 17312  خرم آباد -دانشگاه لرستان  نانوشيمي 8 - 

 روزانه 17313  بابلسر -دانشگاه مازندران  نانوشيمي 6 -
 روزانه 17314  مراغه دانشگاه نانوشيمي 20 - 
 نوبت دوم 17315  دانشگاه اراك نانوشيمي 4 - 
 نوبت دوم 17316  دانشگاه اروميه نانوشيمي 5 - 

 نوبت دوم 17317  دانشگاه اصفهان نانوشيمي 3 -
 نوبت دوم 17318  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  نانوشيمي 3 - فقط زن

 نوبت دوم 17319  يزدانشگاه تبر نانوشيمي 6 - 
 نوبت دوم 17320  دانشگاه تهران نانوشيمي 2 - 

 نوبت دوم 17321  دانشگاه زنجان نانوشيمي 2 -
 نوبت دوم 17322  دانشگاه صنعتي اصفهان نانوشيمي 6 - 
 نوبت دوم 17323  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوشيمي 2 - 
وبت دومن 17324  دانشگاه كاشان نانوشيمي 9 -   

 نوبت دوم 17325  رشت -دانشگاه گيالن  نانوشيمي 2 -
 نوبت دوم 17326  خرم آباد -دانشگاه لرستان  نانوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 17327  بابلسر -دانشگاه مازندران  نانوشيمي 4 - 
 نوبت دوم 17328  دانشگاه مراغه نانوشيمي 2 - 

 مجازي 17329  تهران -عت ايران دانشگاه علم و صن نانوشيمي 40 - آموزش محور
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 17330  دانشگاه تبريز نانوشيمي 9 -

 نانوشيمي 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 17331  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 17332  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوشيمي 15 - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 17333  دانشگاه كاشان نانوشيمي 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 ) 1مجموعه فيزيك (كد ضريب  - 1204

 روزانه 17334  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  فيزيك 35 -  
 روزانه 17335  دانشگاه اراك گرايش فيزيك ماده چگال فيزيك 11 - 

 روزانه 17336  دانشگاه اروميه فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 15 -
 روزانه 17337  دانشگاه اصفهان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 12 - 

 روزانه 17338  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 9 - فقط زن
 روزانه 17339  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - 

 روزانه 17340  دانشگاه بيرجند فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 7 -
 روزانه 17341  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 12 - 
 روزانه 17342  دانشگاه تبريز يش فيزيك ماده چگالفيزيك گرا 7 - 
 روزانه 17343  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 17 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 17344  هرانت -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 4 -
 روزانه 17345  دانشگاه تربيت مدرس فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 -

 روزانه 17346  دانشگاه تفرش فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
 روزانه 17347  دانشگاه تهران فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 روزانه 17348  سبزوار - زواري دانشگاه حكيم سب فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 20 - 

 روزانه 17349  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 9 -
 روزانه 17350  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 روزانه 17351  دانشگاه دامغان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 20 - 
 روزانه 17352  دانشگاه زنجان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 20 - 

 روزانه 17353  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 20 -
 روزانه 17354  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 12 - 

 روزانه 17355  تهران - دانشگاه شاهد  گالفيزيك گرايش فيزيك ماده چ 15 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 17356  دانشگاه شهركرد فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 9 - 

 روزانه 17357  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 9 -
 روزانه 17358  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 15 - 
 روزانه 17359  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 19 - 
 روزانه 17360  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 

 روزانه 17361  دانشگاه شيراز فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 9 -
 روزانه 17362  صنعتي اراكدانشگاه  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 20 - 
 روزانه 17363  دانشگاه صنعتي اروميه فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 7 - 
 روزانه 17364  دانشگاه صنعتي اصفهان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 18 - 

 روزانه 17365  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
 روزانه 17366  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 20 - 
 روزانه 17367  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
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  صفحه 138 
 

  ) 1مجموعه فيزيك (كد ضريب  - 1204  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش مسالني

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 روزانه 17368  تبريز –دانشگاه صنعتي سهند  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 15 -

 روزانه 17369  دانشگاه صنعتي شاهرود فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 روزانه 17370  دانشگاه صنعتي شيراز يزيك گرايش فيزيك ماده چگالف 12 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
 شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

 روزانه 17371 دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 -

 روزانه 17372  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ك ماده چگالفيزيك گرايش فيزي 16 - 
 روزانه 17373  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - با همكاري پژوهشگاه مواد و انرژي

 روزانه 17374  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 روزانه 17375  دانشگاه قم گرايش فيزيك ماده چگال فيزيك 12 - فقط مرد

 روزانه 17376  دانشگاه قم فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 14 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 17377  دانشگاه كاشان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 12 -

 روزانه 17378  ندجسن - دانشگاه كردستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 15 - 

 فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
سنندج (محل تحصيل دانشكده فني و  - دانشگاه كردستان 

 روزانه 17379  مهندسي و علوم پايه بيجار)

 روزانه 17380  گرگان - دانشگاه گلستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - 
 روزانه 17381  رشت -ن دانشگاه گيال فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 20 - 

 روزانه 17382  خرم آباد -دانشگاه لرستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 9 -
 روزانه 17383  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 4 - 
 روزانه 17384  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 20 - 
 روزانه 17385  دانشگاه مالير ك گرايش فيزيك ماده چگالفيزي 20 - 

 روزانه 17386  دانشگاه نيشابور فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 16 -
 روزانه 17387  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 13 - 
 روزانه 17388  دانشگاه ياسوج فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 20 - 
 روزانه 17389  دانشگاه يزد فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 16 - 

 روزانه 17390  دانشگاه اراك فيزيك گرايش فيزيك پالسما 10 -
 روزانه 17391  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 - فقط زن

 روزانه 17392  دانشگاه بيرجند فيزيك گرايش فيزيك پالسما 6 - 
 روزانه 17393  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 12 - 

 روزانه 17394  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش فيزيك پالسما 7 -
 روزانه 17395  دانشگاه تفرش فيزيك گرايش فيزيك پالسما 6 - 
 روزانه 17396  راندانشگاه ته فيزيك گرايش فيزيك پالسما 3 - 

 روزانه 17397  تهران -دانشگاه خوارزمي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 8 - محل تحصيل تهران
 روزانه 17398  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 5 -

 روزانه 17399  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 3 - 
 روزانه 17400  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  ايش فيزيك پالسمافيزيك گر 4 - 
 روزانه 17401  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 - 

 روزانه 17402  دانشگاه صنعتي شاهرود فيزيك گرايش فيزيك پالسما 13 -
 روزانه 17403  اه صنعتي نوشيرواني بابلدانشگ فيزيك گرايش فيزيك پالسما 4 - 
 روزانه 17404  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 8 - 
 روزانه 17405  دانشگاه كاشان فيزيك گرايش فيزيك پالسما 6 - 

 روزانه 17406  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 3 -
 روزانه 17407  بابلسر -دانشگاه مازندران  زيك پالسمافيزيك گرايش في 5 - 
 روزانه 17408  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 12 - 
 روزانه 17409  دانشگاه يزد فيزيك گرايش فيزيك پالسما 9 - 

 روزانه 17410  دانشگاه اراك ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 14 -
 روزانه 17411  دانشگاه اروميه ايش فيزيك هستهفيزيك گراي 7 - 
 روزانه 17412  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 2 - 
 روزانه 17413  دانشگاه بيرجند ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 9 - 

 روزانه 17414  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 12 -
 روزانه 17415  دانشگاه تبريز ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 7 - 
 روزانه 17416  دانشگاه تفرش ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 5 - 
 روزانه 17417  دانشگاه تهران ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 4 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
فقط مرد - فترچه شرايط در انتهاي د - مي باشند   روزانه 17418  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 15 -

 روزانه 17419  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 15 -
 روزانه 17420  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 9 - 

 روزانه 17421  دانشگاه دامغان ايگرايش فيزيك هستهفيزيك  20 -
 روزانه 17422  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 10 - 

 روزانه 17423  دانشگاه شهركرد ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 6 -
زانهرو 17424  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 9 -   

 روزانه 17425  دانشگاه صنعتي اصفهان ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 7 -
 روزانه 17426  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 10 - 

 روزانه 17427  دانشگاه صنعتي شاهرود ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 20 -
 روزانه 17428  دانشگاه فردوسي مشهد ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 4 - 

 روزانه 17429  دانشگاه كاشان ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 7 -
 روزانه 17430  گرگان - دانشگاه گلستان  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 12 - 

 روزانه 17431  رشت -دانشگاه گيالن  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 12 -
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  صفحه 139 
 

  ) 1يك (كد ضريب مجموعه فيز - 1204  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 روزانه 17432  بابلسر –دانشگاه مازندران  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 11 -

 روزانه 17433  اردبيل - حقق اردبيلي دانشگاه م ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 12 - 
 روزانه 17434  دانشگاه نيشابور ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 12 - 
 روزانه 17435  دانشگاه يزد ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 11 - 

 روزانه 17436  دانشگاه اراك هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 16 -
 روزانه 17437  دانشگاه اروميه هاي و نظريه ميدانفيزيك گرايش ذرات بنياد 8 - 

 روزانه 17438  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 - فقط زن
 روزانه 17439  دانشگاه ايالم هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 6 - 

 روزانه 17440  دانشگاه تبريز هاي و نظريه ميدانفيزيك گرايش ذرات بنياد 5 -
 روزانه 17441  دانشگاه تفرش هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 6 - 
 روزانه 17442  دانشگاه تهران هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 7 - 
 روزانه 17443  سبزوار - زواري دانشگاه حكيم سب هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 14 - 

 روزانه 17444  دانشگاه سمنان هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 19 -
 روزانه 17445  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 15 - 
 روزانه 17446  كرمان -هيد باهنر دانشگاه ش هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 16 - 
 روزانه 17447  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 7 - 

 روزانه 17448  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 9 -
 روزانه 17449  تبريز - گاه شهيد مدني آذربايجان دانش هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 9 - 
 روزانه 17450  دانشگاه شيراز هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 10 - 
 روزانه 17451  دانشگاه صنعتي اصفهان هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 10 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 17452  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاش ذرات بنيادي و نظريه ميدانفيزيك گراي 2 -
 روزانه 17453  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 12 - 
 روزانه 17454  دانشگاه صنعتي شاهرود هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 7 - 
 روزانه 17455  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاگرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدانفيزيك  9 - 

 روزانه 17456  دانشگاه فردوسي مشهد هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 20 -
 روزانه 17457  دانشگاه قم هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 روزانه 17458  دانشگاه كاشان هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 9 - 
 روزانه 17459  سنندج - دانشگاه كردستان  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 13 - 

 روزانه 17460  رشت -دانشگاه گيالن  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 7 -
 روزانه 17461  خرم آباد -دانشگاه لرستان  هاك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدانفيزي 2 - 
 روزانه 17462  بابلسر -دانشگاه مازندران  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 4 - 
 روزانه 17463  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 16 - 

 روزانه 17464  دانشگاه نيشابور هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 16 -
 روزانه 17465  دانشگاه يزد هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 17 - 

 روزانه 17466  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 7 - فقط زن
 روزانه 17467  دانشگاه بيرجند ايش نجوم و اخترفيزيكفيزيك گر 6 - 

 روزانه 17468  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 6 -
 روزانه 17469  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 6 - 
 روزانه 17470  ميلي علوم پايه زنجاندانشگاه تحصيالت تك فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 5 - 
 روزانه 17471  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 5 - 

 روزانه 17472  دانشگاه دامغان فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 20 -
 روزانه 17473  دانشگاه زنجان فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 20 - 
 روزانه 17474  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 10 - 
 روزانه 17475  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 12 - 

 روزانه 17476  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 5 -
 روزانه 17477  دانشگاه شيراز فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 5 - 
 روزانه 17478  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 2 - 
 روزانه 17479  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 5 - 

 روزانه 17480  گرگان - دانشگاه گلستان  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 6 -
 روزانه 17481  خرم آباد -دانشگاه لرستان  گرايش نجوم و اخترفيزيكفيزيك  3 - 
 روزانه 17482  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 6 - 

 روزانه 17483  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  هاي پيچيدهفيزيك گرايش فيزيك آماري و سامانه 7 - فقط زن
 روزانه 17484  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي پيچيدهك گرايش فيزيك آماري و سامانهفيزي 5 -

 روزانه 17485  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 8 - 
 روزانه 17486  دانشگاه تبريز شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 4 - 

ل در ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغ
 روزانه 17487  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 4 - وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 17488  دانشگاه تربيت مدرس شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 5 -
 روزانه 17489  دانشگاه تربيت مدرس شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 1 - فاقد خوابگاه

 روزانه 17490  دانشگاه تهران شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 6 -
 روزانه 17491  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 9 -
 روزانه 17492  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 6 -
 روزانه 17493  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيرايش گرانش و كيهانفيزيك گ 11 -
 روزانه 17494  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 6 -
 روزانه 17495  دانشگاه شيراز شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 4 -
 روزانه 17496  تهران - انشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي د شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 3 -

 روزانه 17497  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 8 - 
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  صفحه 140 
 

  ) 1مجموعه فيزيك (كد ضريب  - 1204  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 17498  دانشگاه قم شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 9 - فقط مرد
 روزانه 17499  سنندج - دانشگاه كردستان  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 5 - 
 روزانه 17500  گرگان - دانشگاه گلستان  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 3 - 
 روزانه 17501  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 4 - 

 روزانه 17502  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 7 -
 روزانه 17503  دانشگاه اراك فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - 
 روزانه 17504  دانشگاه اروميه فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 16 - 
 روزانه 17505  دانشگاه اصفهان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 11 - 

 روزانه 17506  دانشگاه بناب فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 20 -
 روزانه 17507  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 7 - 
 روزانه 17508  قزوين - يني (ره ) دانشگاه بين المللي امام خم فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 9 - 
 روزانه 17509  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 4 - 

 روزانه 17510  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 11 -
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 وزارت آموزش و پرورش
 روزانه 17511  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  يزرفيزيك گرايش اپتيك و ل 4 -

 روزانه 17512  دانشگاه تربيت مدرس فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - 
 روزانه 17513  دانشگاه تربيت مدرس فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 1 - فاقد خوابگاه

 روزانه 17514  دانشگاه تفرش فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - 
 روزانه 17515  دانشگاه تهران فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 4 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
فقط مرد - شرايط در انتهاي دفترچه  - مي باشند   روزانه 17516  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 15 -

 روزانه 17517  بوشهر -خليج فارس دانشگاه  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 9 - 
 روزانه 17518  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - 
 روزانه 17519  دانشگاه زنجان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 14 - 

 روزانه 17520  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 12 -
 روزانه 17521  دانشگاه شهركرد و ليزر فيزيك گرايش اپتيك 6 - 
 روزانه 17522  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 10 - 
 روزانه 17523  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - 

 روزانه 17524  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 7 -
 روزانه 17525  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 13 - 
 روزانه 17526  دانشگاه شيراز فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 7 - 
 روزانه 17527  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - 

محل اجراي پروژه پژوهشگاه اپتيك، ليزر و 
محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فتونيك 

 انرژي و فيزيك
 روزانه 17528  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 1 -

 روزانه 17529  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 4 - 
 روزانه 17530  دانشگاه صنعتي شيراز فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 -

 روزانه 17531  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 4 - 
 روزانه 17532  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - 
 روزانه 17533  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - 

 روزانه 17534  دانشگاه قم ليزر فيزيك گرايش اپتيك و 11 - فقط مرد
 روزانه 17535  دانشگاه قم فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 روزانه 17536  سنندج - دانشگاه كردستان  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - 
 روزانه 17537  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 6 - 

 روزانه 17538  خرم آباد -دانشگاه لرستان  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 6 -
 روزانه 17539  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 12 - 
 روزانه 17540  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 12 - 
 روزانه 17541  دانشگاه يزد فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 12 - 

 روزانه 17542  دانشگاه اصفهان اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 -
 روزانه 17543  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 3 - 
 روزانه 17544  دانشگاه شيراز اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 3 - 

ي انرژي و فيزيكمحل تحصيل دانشكده مهندس  روزانه 17545  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 -
 روزانه 17546  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 3 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي

 روزانه 17547  اه اصفهاندانشگ اياي گرايش گداخت هستهمهندسي هسته 3 - 
 روزانه 17548  دانشگاه اصفهان اي گرايش راكتورمهندسي هسته 1 - 
 روزانه 17549  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش راكتورمهندسي هسته 3 - 

 روزانه 17550  دانشگاه شيراز اي گرايش راكتورمهندسي هسته 3 -
زيكمحل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و في  روزانه 17551  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش راكتورمهندسي هسته 1 -
 روزانه 17552  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش راكتورمهندسي هسته 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي

زانهرو 17553  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش پرتوپزشكيمهندسي هسته 5 -  

 روزانه 17554  دانشگاه شيراز اي گرايش پرتوپزشكيمهندسي هسته 2 -
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 17555  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش پرتوپزشكيمهندسي هسته 1 -

 روزانه 17556  تهران - انشگاه صنعتي شريف د اي گرايش پرتوپزشكيمهندسي هسته 3 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي
 روزانه 17557  دانشگاه تبريز فناوري پالسما 5 - 

 روزانه 17558  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان فناوري پالسما 7 -
 روزانه 17559  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فناوري پالسما 11 -
 روزانه 17560  تبريز -شگاه صنعتي سهند دان فناوري پالسما 17 -
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  صفحه 141 
 

  ) 1مجموعه فيزيك (كد ضريب  - 1204  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 روزانه 17561  بابلسر –دانشگاه مازندران  فناوري پالسما 3 -

 روزانه 17562  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي
 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي

هاي انرژي گرايش انرژي و محيط مهندسي سيستم
 زيست

 روزانه 17563  تهران - دانشگاه صنعتي شريف 

 روزانه 17564  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 1 - 
 روزانه 17565  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي

 روزانه 17566  دانشگاه اراك نانو فيزيك 13 -
 روزانه 17567  دانشگاه اروميه نانو فيزيك 15 - 
 روزانه 17568  دانشگاه اصفهان نانو فيزيك 5 - 

 روزانه 17569  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  نانو فيزيك 12 - فقط زن
 روزانه 17570  دانشگاه تبريز نانو فيزيك 9 -

 روزانه 17571  و فناوري پيشرفته كرمان دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي نانو فيزيك 8 - 
 روزانه 17572  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  نانو فيزيك 5 - 
 روزانه 17573  دانشگاه دامغان نانو فيزيك 20 - 

 روزانه 17574  دانشگاه زنجان نانو فيزيك 17 -
 روزانه 17575  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  نانو فيزيك 20 - 
 روزانه 17576  دانشگاه صنعتي شاهرود نانو فيزيك 20 - 
 روزانه 17577  دانشگاه كاشان نانو فيزيك 10 - 

 روزانه 17578  خرم آباد -دانشگاه لرستان  نانو فيزيك 9 -
 روزانه 17579  بابلسر -دانشگاه مازندران  نانو فيزيك 5 - 
 روزانه 17580  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  نانو فيزيك 13 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 17581  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش فيزيك 8 -
 روزانه 17582  پرديس شهيد بهشتي مشهد - دانشگاه فرهنگيان  آموزش فيزيك 15 -
 روزانه 17583  پرديس شهيد چمران تهران - دانشگاه فرهنگيان  آموزش فيزيك 15 -

 نوبت دوم 17584  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  فيزيك 8 - 
 نوبت دوم 17585  دانشگاه اراك فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 

 نوبت دوم 17586  دانشگاه اروميه فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 -
 نوبت دوم 17587  گاه اصفهاندانش فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - 

 نوبت دوم 17588  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - فقط زن
 نوبت دوم 17589  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 - 

دوم نوبت 17590  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 4 -  

 نوبت دوم 17591  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 4 - 
 نوبت دوم 17592  دانشگاه تهران فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - 
 نوبت دوم 17593  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - 

 نوبت دوم 17594  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  ك ماده چگالفيزيك گرايش فيزي 4 -
 نوبت دوم 17595  دانشگاه زنجان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - 
 نوبت دوم 17596  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 

 نوبت دوم 17597  تهران - دانشگاه شاهد  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 17598  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 9 -

 نوبت دوم 17599  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 4 - 
 نوبت دوم 17600  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 - 
 نوبت دوم 17601  دانشگاه صنعتي اصفهان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 13 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  نوبت دوم 17602  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 -
 نوبت دوم 17603  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
 نوبت دوم 17604  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - 
 نوبت دوم 17605  دانشگاه صنعتي شاهرود فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
 شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

 نوبت دوم 17606 دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) ايش فيزيك ماده چگالفيزيك گر 8 -
 نوبت دوم 17607  دانشگاه كاشان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 -
 نوبت دوم 17608  گرگان - دانشگاه گلستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 -
 نوبت دوم 17609  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 -
 نوبت دوم 17610  خرم آباد -دانشگاه لرستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 2 -
 نوبت دوم 17611  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 -
 نوبت دوم 17612  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 -
 نوبت دوم 17613  دانشگاه نيشابور فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 2 -
 نوبت دوم 17614  دانشگاه ياسوج فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 -
 نوبت دوم 17615  دانشگاه يزد فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 -
 نوبت دوم 17616  دانشگاه اراك فيزيك گرايش فيزيك پالسما 4 -
 نوبت دوم 17617  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش فيزيك پالسما 4 -
 نوبت دوم 17618  دانشگاه تهران فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 -
 نوبت دوم 17619  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 -
 نوبت دوم 17620  بريزت - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 -
 نوبت دوم 17621  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 -
 نوبت دوم 17622  دانشگاه صنعتي شاهرود فيزيك گرايش فيزيك پالسما 4 -
 نوبت دوم 17623  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل فيزيك گرايش فيزيك پالسما 3 -
 نوبت دوم 17624  دانشگاه كاشان فيزيك گرايش فيزيك پالسما 3 -
 نوبت دوم 17625  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 4 -
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  صفحه 142 
 

  ) 1مجموعه فيزيك (كد ضريب  - 1204  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 نوبت دوم 17626  اردبيل –دانشگاه محقق اردبيلي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 5 -

 نوبت دوم 17627  دانشگاه يزد فيزيك گرايش فيزيك پالسما 3 - 
 نوبت دوم 17628  دانشگاه اراك ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 5 - 
 نوبت دوم 17629  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  ايهسته فيزيك گرايش فيزيك 1 - 

 نوبت دوم 17630  دانشگاه تبريز ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 5 -
 نوبت دوم 17631  دانشگاه تهران ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 2 - 
 نوبت دوم 17632  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 4 - 
 نوبت دوم 17633  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 3 - 

 نوبت دوم 17634  دانشگاه صنعتي اصفهان ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 6 -
 نوبت دوم 17635  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 10 - 
 نوبت دوم 17636  دانشگاه صنعتي شاهرود ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 10 - 
 نوبت دوم 17637  دانشگاه كاشان ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 5 - 

 نوبت دوم 17638  گرگان - دانشگاه گلستان  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 3 -
 نوبت دوم 17639  بابلسر -دانشگاه مازندران  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 8 - 
 نوبت دوم 17640  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  ايگرايش فيزيك هستهفيزيك  4 - 
 نوبت دوم 17641  دانشگاه نيشابور ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 2 - 

 نوبت دوم 17642  دانشگاه يزد ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 4 -
ت دومنوب 17643  دانشگاه اراك هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 8 -   

 نوبت دوم 17644  دانشگاه اروميه هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 - 
 نوبت دوم 17645  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 - فقط زن

 نوبت دوم 17646  دانشگاه ايالم هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 -
 نوبت دوم 17647  دانشگاه تبريز هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 - 
 نوبت دوم 17648  دانشگاه تهران هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 - 
 نوبت دوم 17649  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 4 - 

 نوبت دوم 17650  دانشگاه سمنان هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 10 -
 نوبت دوم 17651  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 - 
وبت دومن 17652  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 -   

 نوبت دوم 17653  دانشگاه صنعتي اصفهان هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 6 - 
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  نوبت دوم 17654  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 1 -

 نوبت دوم 17655  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاريه ميدانفيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظ 3 - 
 نوبت دوم 17656  دانشگاه صنعتي شاهرود هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 - 
 نوبت دوم 17657  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 6 - 

 نوبت دوم 17658  دانشگاه كاشان هادي و نظريه ميدانفيزيك گرايش ذرات بنيا 6 -
 نوبت دوم 17659  خرم آباد -دانشگاه لرستان  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 1 - 
 نوبت دوم 17660  بابلسر -دانشگاه مازندران  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 - 
 نوبت دوم 17661  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  هانظريه ميدان فيزيك گرايش ذرات بنيادي و 5 - 

 نوبت دوم 17662  دانشگاه نيشابور هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 -
 نوبت دوم 17663  دانشگاه يزد هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 5 - 

 نوبت دوم 17664  تهران - نشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) دا فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 3 - فقط زن
 نوبت دوم 17665  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 5 - 

 نوبت دوم 17666  دانشگاه زنجان فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 5 -
 نوبت دوم 17667  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 5 - 
 نوبت دوم 17668  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ك گرايش نجوم و اخترفيزيكفيزي 1 - 
 نوبت دوم 17669  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 2 - 

 نوبت دوم 17670  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 1 -
 نوبت دوم 17671  گرگان - دانشگاه گلستان  نجوم و اخترفيزيكفيزيك گرايش  3 - 
 نوبت دوم 17672  خرم آباد -دانشگاه لرستان  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 2 - 
 نوبت دوم 17673  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 6 - 

 نوبت دوم 17674  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  پيچيدههاي فيزيك گرايش فيزيك آماري و سامانه 3 - فقط زن
 نوبت دوم 17675  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي پيچيدهفيزيك گرايش فيزيك آماري و سامانه 2 - 
 نوبت دوم 17676  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 1 - 

 نوبت دوم 17677  دانشگاه تبريز شناسينش و كيهانفيزيك گرايش گرا 2 -
 نوبت دوم 17678  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 4 -

 نوبت دوم 17679  دانشگاه تهران شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 2 - 
 نوبت دوم 17680  كرمان -اهنر دانشگاه شهيد ب شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 6 - 
 نوبت دوم 17681  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 3 - 
 نوبت دوم 17682  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 2 - 
 نوبت دوم 17683  تهران - صير الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه ن شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 3 - 
 نوبت دوم 17684  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 2 - 
 نوبت دوم 17685  گرگان - دانشگاه گلستان  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 1 - 
 نوبت دوم 17686  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 4 - 
 نوبت دوم 17687  دانشگاه اراك فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 3 - 

 نوبت دوم 17688  دانشگاه اروميه فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 -
 نوبت دوم 17689  دانشگاه اصفهان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 -
 نوبت دوم 17690  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 -
 نوبت دوم 17691  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 3 -
 نوبت دوم 17692  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 4 -
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  صفحه 143 
 

  ) 1مجموعه فيزيك (كد ضريب  - 1204  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   ؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا م عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 نوبت دوم 17693  دانشگاه تهران فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 -

 نوبت دوم 17694  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 4 - 
 نوبت دوم 17695  دانشگاه زنجان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - 
 نوبت دوم 17696  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 3 - 

 نوبت دوم 17697  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 3 -
 نوبت دوم 17698  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 4 - 
 نوبت دوم 17699  تهران -عتي اميركبير دانشگاه صن فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - 

محل اجراي پروژه پژوهشگاه اپتيك، ليزر و 
محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فتونيك 

 انرژي و فيزيك
 نوبت دوم 17700  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 1 -

 نوبت دوم 17701  تهران - لدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير ا فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 4 - 
 نوبت دوم 17702  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - 

 نوبت دوم 17703  خرم آباد -دانشگاه لرستان  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 -
 نوبت دوم 17704  دانشگاه يزد فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 4 - 
 نوبت دوم 17705  دانشگاه اصفهان اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 - 
 نوبت دوم 17706  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك دوم نوبت 17707  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 -  

 نوبت دوم 17708  دانشگاه اصفهان اياي گرايش گداخت هستهمهندسي هسته 2 - 
 نوبت دوم 17709  دانشگاه اصفهان اي گرايش راكتورمهندسي هسته 1 - 
 نوبت دوم 17710  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش پرتوپزشكيمهندسي هسته 1 - 

 نوبت دوم 17711  دانشگاه تبريز فناوري پالسما 4 -
 نوبت دوم 17712  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فناوري پالسما 4 - 
 نوبت دوم 17713  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  فناوري پالسما 3 - 
 نوبت دوم 17714  بابلسر -دانشگاه مازندران  فناوري پالسما 2 - 

 نوبت دوم 17715  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه  هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 1 -
 نوبت دوم 17716  دانشگاه اراك نانو فيزيك 5 - 
 نوبت دوم 17717  دانشگاه اروميه نانو فيزيك 5 - 
 نوبت دوم 17718  دانشگاه اصفهان نانو فيزيك 2 - 

 نوبت دوم 17719  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  نانو فيزيك 3 - فقط زن
 نوبت دوم 17720  دانشگاه تبريز نانو فيزيك 6 - 
 نوبت دوم 17721  دانشگاه زنجان نانو فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 17722  دانشگاه صنعتي شاهرود نانو فيزيك 12 - 

 نوبت دوم 17723  دانشگاه كاشان نانو فيزيك 7 -
 نوبت دوم 17724  خرم آباد -دانشگاه لرستان  نانو فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 17725  بابلسر -دانشگاه مازندران  نانو فيزيك 3 - 
 نوبت دوم 17726  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش فيزيك 8 - 

 پرديس خودگردان 17727  دانشگاه اروميه فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
گاه تبريزمحل تحصيل پرديس خودگردان دانش  پرديس خودگردان 17728  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 7 -

 پرديس خودگردان 17729  دانشگاه تربيت مدرس فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - 
 پرديس خودگردان 17730  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل  -يط در انتهاي دفترچه شرا
 پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17731  تهران - دانشگاه شاهد  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 15 -
 پرديس خودگردان 17732  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17733  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 7 - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 
 پرديس خودگردان 17734  دانشگاه صنعتي اروميه فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17735  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رايش فيزيك ماده چگالفيزيك گ 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17736  دانشگاه صنعتي شاهرود فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17737  سنندج - ردستان دانشگاه ك فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17738  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17739  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17740  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 17741  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش فيزيك پالسما 7 -
 پرديس خودگردان 17742  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17743  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17744  ه يزددانشگا فيزيك گرايش فيزيك پالسما 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 17745  دانشگاه تبريز ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 7 -
 پرديس خودگردان 17746  رشت -دانشگاه گيالن  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17747  بابلسر -دانشگاه مازندران  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 8 - ودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خ
 پرديس خودگردان 17748  دانشگاه يزد ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17749  دانشگاه سمنان هاظريه ميدانفيزيك گرايش ذرات بنيادي و ن 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17750  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17751  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 - 
 پرديس خودگردان 17752  دانشگاه صنعتي شاهرود هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردان پرديس 17753  خرم آباد -دانشگاه لرستان  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 17754  بابلسر -دانشگاه مازندران  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17755  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17756  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 5 - ودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خ
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  ) 1مجموعه فيزيك (كد ضريب  - 1204  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 پرديس خودگردان 17757  بابلسر –دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17758  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي پيچيدهفيزيك گرايش فيزيك آماري و سامانه 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17759  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 11 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل
 پرديس خودگردان 17760  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17761  دانشگاه اروميه فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 15 - ن دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردا
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 17762  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 4 -

 پرديس خودگردان 17763  دانشگاه تربيت مدرس فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - 
 پرديس خودگردان 17764  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل 

 پرديس خودگردان 17765  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 -
محل اجراي پروژه پژوهشگاه اپتيك، ليزر و 

مهندسي محل تحصيل دانشكده  -فتونيك 
 انرژي و فيزيك

 پرديس خودگردان 17766  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 1 -

 پرديس خودگردان 17767  دانشگاه يزد فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17768  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ش كاربرد پرتوهااي گرايمهندسي هسته 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17769  دانشگاه شيراز اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  پرديس خودگردان 17770  تهران -اه صنعتي اميركبير دانشگ اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 -
 پرديس خودگردان 17771  دانشگاه اصفهان اي گرايش راكتورمهندسي هسته 1 -

 پرديس خودگردان 17772  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش راكتورمهندسي هسته 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17773  دانشگاه شيراز اي گرايش راكتورمهندسي هسته 1 - دانشگاه محل تحصيل پرديس خودگردان

 پرديس خودگردان 17774  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش پرتوپزشكيمهندسي هسته 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17775  دانشگاه شيراز پزشكياي گرايش پرتومهندسي هسته 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  پرديس خودگردان 17776  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش پرتوپزشكيمهندسي هسته 1 -
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز ردانپرديس خودگ 17777  دانشگاه تبريز فناوري پالسما 5 -  

 پرديس خودگردان 17778  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فناوري پالسما 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 17779  دانشگاه تبريز نانو فيزيك 9 -

 پرديس خودگردان 17780  اندانشگاه كاش نانو فيزيك 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 17781  مركز اروميه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 پيام نور 17782  مركز مياندواب - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 

 پيام نور 17783  واحد گرمدره -دانشگاه پيام نور استان البرز  اده چگالفيزيك گرايش فيزيك م 10 -
 پيام نور 17784  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 پيام نور 17785  مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 پيام نور 17786  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  يزيك گرايش فيزيك ماده چگالف 8 - 

 پيام نور 17787  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 -
 پيام نور 17788  ازمركز شير -دانشگاه پيام نور استان فارس  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 پيام نور 17789  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 پيام نور 17790  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 

 پيام نور 17791  مركز تبريز -ذربايجان شرقي دانشگاه پيام نور استان آ فيزيك گرايش فيزيك پالسما 10 -
 پيام نور 17792  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 10 - 
 پيام نور 17793  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 8 - 
 پيام نور 17794  مركز شيراز -انشگاه پيام نور استان فارس د فيزيك گرايش فيزيك پالسما 10 - 

 پيام نور 17795  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 10 -
 پيام نور 17796  مركز فريمان - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 10 - 
 پيام نور 17797  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  اييش فيزيك هستهفيزيك گرا 8 - 
 پيام نور 17798  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 10 - 

 پيام نور 17799  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 10 -
 پيام نور 17800  مركز آران و بيدگل - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 10 - 
 پيام نور 17801  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 10 - 
 پيام نور 17802  واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران  هاگرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان فيزيك 10 - 

 پيام نور 17803  مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 10 -
 پيام نور 17804  مركز كرج -ن البرز دانشگاه پيام نور استا فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 10 - 
 پيام نور 17805  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 8 - 
 پيام نور 17806  واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 10 - 

 پيام نور 17807  مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 10 -
 پيام نور 17808  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 8 - 
 پيام نور 17809  مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 10 - 
 پيام نور 17810  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  يزيك گرايش اپتيك و ليزرف 10 - 

 پيام نور 17811  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 10 -
 پيام نور 17812  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - 
 پيام نور 17813  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 10 - 
 غيرانتفاعي 17814  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  فيزيك 20 - 

با همكاري دانشگاه پير و ماري كوري 
 شرايط در انتهاي دفترچه - فرانسه 

 غيرانتفاعي 17815  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  ي كوانتوميمواد، انرژي و تكنولوژ 4 -

 ) 1مجموعه فوتونيك (كد ضريب  - 1205

 روزانه 17816  دانشگاه اصفهان فوتونيك 6 -  
 روزانه 17817  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فوتونيك 9 - فقط زن

 روزانه 17818  دانشگاه بناب فوتونيك 20 -
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  ) 1مجموعه فوتونيك (كد ضريب  - 1205  مهادا
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 روزانه 17819  دانشگاه تبريز فوتونيك 17 -

 روزانه 17820  وري پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنا فوتونيك 10 - 
 روزانه 17821  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان فوتونيك 9 - 
 روزانه 17822  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فوتونيك 5 - 

 روزانه 17823  دانشگاه زنجان فوتونيك 9 -
 روزانه 17824  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  فوتونيك 8 - 
 روزانه 17825  دانشگاه شهركرد فوتونيك 6 - 
 روزانه 17826  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فوتونيك 14 - 

 روزانه 17827  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فوتونيك 19 -
 روزانه 17828  دانشگاه صنعتي شيراز فوتونيك 15 - 
 روزانه 17829  نتهرا -دانشگاه علم و صنعت ايران  فوتونيك 8 - 
 روزانه 17830  دانشگاه كاشان فوتونيك 6 - 

 روزانه 17831  سنندج - دانشگاه كردستان  فوتونيك 7 -
 روزانه 17832  رشت -دانشگاه گيالن  فوتونيك 4 - 
 روزانه 17833  بابلسر -دانشگاه مازندران  فوتونيك 4 - 
 روزانه 17834  دانشگاه مالير فوتونيك 15 - 

 روزانه 17835  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  وتونيكف 6 -
 نوبت دوم 17836  دانشگاه اصفهان فوتونيك 2 - 

 نوبت دوم 17837  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فوتونيك 3 - فقط زن
 نوبت دوم 17838  دانشگاه تبريز فوتونيك 12 - 

 نوبت دوم 17839  دانشگاه زنجان فوتونيك 1 -
 نوبت دوم 17840  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فوتونيك 5 - 
 نوبت دوم 17841  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فوتونيك 6 - 
 نوبت دوم 17842  دانشگاه كاشان فوتونيك 3 - 

 نوبت دوم 17843  بابلسر -دانشگاه مازندران  فوتونيك 4 -
 نوبت دوم 17844  دانشگاه مالير فوتونيك 5 - 

حل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريزم  پرديس خودگردان 17845  دانشگاه تبريز فوتونيك 17 -
 پرديس خودگردان 17846  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  فوتونيك 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17847  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فوتونيك 19 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17848  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  فوتونيك 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 2مجموعه فوتونيك (كد ضريب  - 1205

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
  شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

 روزانه 17849 دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) اپتوالكترونيكالكترواپتيك گرايش  8 -
 روزانه 17850 دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) الكترواپتيك گرايش ليزر 8 -
 نوبت دوم 17851 ر اصفهان)دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شه الكترواپتيك گرايش اپتوالكترونيك 8 -
 نوبت دوم 17852 دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) الكترواپتيك گرايش ليزر 8 -

 ) 1شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206

 روزانه 17853  دانشگاه اصفهان شناسي سلولي و مولكوليزيست 4 -  
 روزانه 17854  دانشگاه تبريز ولي و مولكوليشناسي سلزيست 5 - 

 روزانه 17855  دانشگاه تهران شناسي سلولي و مولكوليزيست 6 -
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 

فقط مرد - شرايط در انتهاي دفترچه  - مي باشند   روزانه 17856  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  شناسي سلولي و مولكوليزيست 15 -

 روزانه 17857  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  شناسي سلولي و مولكوليزيست 13 - 
 روزانه 17858  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسي سلولي و مولكوليزيست 5 - 
 روزانه 17859  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي سلولي و مولكوليزيست 6 - 

 روزانه 17860  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي سلولي و مولكوليستزي 20 -
 روزانه 17861  دانشگاه شيراز شناسي سلولي و مولكوليزيست 5 - 
 روزانه 17862  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي سلولي و مولكوليزيست 8 - 
 روزانه 17863  شگاه فردوسي مشهددان شناسي سلولي و مولكوليزيست 5 - 

محل انجام رساله در پژوهشكده فناوري زيستي  روزانه 17864  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي سلولي و مولكوليزيست 2 -
 روزانه 17865  سنندج - دانشگاه كردستان  شناسي سلولي و مولكوليزيست 10 - 
 روزانه 17866  بابلسر - دانشگاه مازندران شناسي سلولي و مولكوليزيست 6 - 
 روزانه 17867  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي سلولي و مولكوليزيست 7 - 

 روزانه 17868  دانشگاه اصفهان ريززيست فناوري 5 -
 روزانه 17869  دانشگاه تربيت مدرس ريززيست فناوري 9 - 

 روزانه 17870  دانشگاه تربيت مدرس ريززيست فناوري 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 17871  دانشگاه تهران ريززيست فناوري 7 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 روزانه 17872  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريززيست فناوري 5 -
 نوبت دوم 17873  دانشگاه اصفهان شناسي سلولي و مولكوليزيست 2 -
 نوبت دوم 17874  تبريز دانشگاه شناسي سلولي و مولكوليزيست 3 -
 نوبت دوم 17875  دانشگاه تهران شناسي سلولي و مولكوليزيست 2 -
 نوبت دوم 17876  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  شناسي سلولي و مولكوليزيست 1 -
 نوبت دوم 17877  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسي سلولي و مولكوليزيست 3 -
 نوبت دوم 17878  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  لي و مولكوليشناسي سلوزيست 2 -
 نوبت دوم 17879  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي سلولي و مولكوليزيست 6 -

 نوبت دوم 17880  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي سلولي و مولكوليزيست 4 - 
 نوبت دوم 17881  بابلسر -دانشگاه مازندران  سلولي و مولكولي شناسيزيست 3 - 
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  صفحه 146 
 

  ) 1شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 نوبت دوم 17882  اردبيل –دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي سلولي و مولكوليزيست 3 -

 نوبت دوم 17883  دانشگاه اصفهان ريززيست فناوري 2 - 
 نوبت دوم 17884  دانشگاه تهران ريززيست فناوري 4 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 17885  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريززيست فناوري 2 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 17886  دانشگاه تبريز شناسي سلولي و مولكوليزيست 5 -

 شناسي سلولي و مولكوليزيست 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 17887  صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 شناسي سلولي و مولكوليتزيس 4 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 17888  واقع در كرج)
 پرديس خودگردان 17889  دانشگاه تربيت مدرس ريززيست فناوري 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17890  تهران -نشگاه شهيد بهشتي دا ريززيست فناوري 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 17891  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  شناسي سلولي و مولكوليزيست 10 - 
 غيرانتفاعي 17892  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  شناسي سلولي و مولكوليزيست 20 -

 غيرانتفاعي 17893  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  شناسي سلولي و مولكوليزيست 20 - 
باهمكاري پژوهشگاه رويان واقع در اصفهان  غيرانتفاعي 17894  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  شناسي سلولي و مولكوليزيست 20 -

عيغيرانتفا 17895  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  شناسي سلولي و مولكوليزيست 20 -   

 غيرانتفاعي 17896  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  شناسي سلولي و مولكوليزيست 20 -
 غيرانتفاعي 17897  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  ريززيست فناوري 20 - 

فاعيغيرانت 17898  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  اخالق زيستي 20 - با همكاري پژوهشگاه ابن سينا  

 ) 2شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206

 روزانه 17899  دانشگاه اراك ژنتيك 6 -  
 روزانه 17900  دانشگاه اصفهان ژنتيك 5 - 
 روزانه 17901  دانشگاه تبريز ژنتيك 8 - 

 روزانه 17902  دانشگاه تربيت مدرس ژنتيك 8 -
 روزانه 17903  ت مدرسدانشگاه تربي ژنتيك 4 - فاقد خوابگاه

 روزانه 17904  دانشگاه تهران ژنتيك 6 - 
 روزانه 17905  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ژنتيك 6 - 

 روزانه 17906  دانشگاه زابل ژنتيك 10 -
 روزانه 17907  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  ژنتيك 6 - 
 روزانه 17908  دانشگاه شهركرد ژنتيك 17 - 
 روزانه 17909  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ژنتيك 4 - 

 روزانه 17910  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ژنتيك 5 -
 روزانه 17911  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  ژنتيك 8 - 
 روزانه 17912  دانشگاه گنبد ژنتيك 10 - 
 روزانه 17913  رشت -دانشگاه گيالن  ژنتيك 17 - 

 روزانه 17914  دانشگاه مراغه نتيكژ 7 -
 روزانه 17915  دانشگاه يزد ژنتيك 6 - 
 روزانه 17916  دانشگاه تهران انسان شناسي زيستي 4 - 
 نوبت دوم 17917  دانشگاه اراك ژنتيك 3 - 

 نوبت دوم 17918  دانشگاه اصفهان ژنتيك 3 -
 نوبت دوم 17919  دانشگاه تبريز ژنتيك 6 - 
 نوبت دوم 17920  انشگاه تهراند ژنتيك 1 - 
 نوبت دوم 17921  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ژنتيك 2 - 

 نوبت دوم 17922  دانشگاه زابل ژنتيك 10 -
 نوبت دوم 17923  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ژنتيك 1 - 
 نوبت دوم 17924  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ژنتيك 3 - 
 نوبت دوم 17925  دانشگاه مراغه ژنتيك 2 - 

 نوبت دوم 17926  دانشگاه يزد ژنتيك 2 -
 نوبت دوم 17927  دانشگاه تهران انسان شناسي زيستي 1 - 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 17928  دانشگاه تبريز ژنتيك 8 -
 پرديس خودگردان 17929  ه تربيت مدرسدانشگا ژنتيك 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ژنتيك 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 17930  صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 ژنتيك 4 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 17931  واقع در كرج)
 پرديس خودگردان 17932  دانشگاه زابل ژنتيك 10 - خودگردان دانشگاه محل تحصيل پرديس

 پرديس خودگردان 17933  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ژنتيك 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17934  رشت -دانشگاه گيالن  ژنتيك 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 17935  واحد ري -نشگاه پيام نور استان تهران دا ژنتيك 10 - 
 غيرانتفاعي 17936  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  ژنتيك 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 17937  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  ژنتيك 10 - 
 غيرانتفاعي 17938  يزد -م و هنر دانشگاه غيرانتفاعي عل ژنتيك 20 - 
 غيرانتفاعي 17939  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  ژنتيك 20 - هاي نادربا همكاري بنياد بيماري

 غيرانتفاعي 17940  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي  ژنتيك 20 -
 غيرانتفاعي 17941  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  ژنتيك 20 - 
 غيرانتفاعي 17942  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  ژنتيك 20 - 
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  صفحه 147 
 

  ) 3شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 
 روزانه 17943  دانشگاه اصفهان زاهاي بيماريژي گرايش ميكروبميكروبيولو 5 -

 روزانه 17944  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 8 - فقط زن
 روزانه 17945  دانشگاه ايالم زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 6 - 
 روزانه 17946  دانشگاه تبريز زاهاي بيماريگرايش ميكروبميكروبيولوژي  3 - 

 روزانه 17947  تهران - دانشگاه شاهد  زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 17948  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 3 - 
 روزانه 17949  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زاهاي بيماريلوژي گرايش ميكروبميكروبيو 5 - 
 روزانه 17950  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 6 - 

 روزانه 17951  دانشگاه فردوسي مشهد زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 8 -
 روزانه 17952  بابلسر -دانشگاه مازندران  زاهاي بيماريگرايش ميكروبميكروبيولوژي  4 - 
 روزانه 17953  دانشگاه اصفهان ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 4 - 
 روزانه 17954  دانشگاه تبريز ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 3 - 

 روزانه 17955  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 3 -
 روزانه 17956  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 5 - 
 روزانه 17957  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 8 - 
 روزانه 17958  بابلسر -دانشگاه مازندران  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 2 - 

 روزانه 17959  دانشگاه تهران اسيشنميكروبيولوژي گرايش بيوسيستماتيك و بوم 4 -
 روزانه 17960  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ميكروبيولوژي گرايش محيطي 7 - فقط زن

 روزانه 17961  دانشگاه تهران ميكروبيولوژي گرايش محيطي 4 - 
 روزانه 17962  بابلسر -دانشگاه مازندران  ميكروبيولوژي گرايش محيطي 3 - 

 نوبت دوم 17963  دانشگاه اصفهان زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 2 -
 نوبت دوم 17964  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 3 - فقط زن

 نوبت دوم 17965  دانشگاه ايالم زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 4 - 
 نوبت دوم 17966  دانشگاه تبريز زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 2 - 

 نوبت دوم 17967  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 1 -
 نوبت دوم 17968  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 1 - 
 نوبت دوم 17969  بابلسر -دانشگاه مازندران  زاهاي بيماريكروبيولوژي گرايش ميكروبمي 3 - 
 نوبت دوم 17970  دانشگاه اصفهان ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 2 - 

 نوبت دوم 17971  دانشگاه تبريز ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 2 -
 نوبت دوم 17972  نكرما -دانشگاه شهيد باهنر  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 1 - 
 نوبت دوم 17973  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 1 - 
 نوبت دوم 17974  بابلسر -دانشگاه مازندران  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 2 - 

 نوبت دوم 17975  دانشگاه تهران شناسيميكروبيولوژي گرايش بيوسيستماتيك و بوم 1 -
 نوبت دوم 17976  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  روبيولوژي گرايش محيطيميك 3 - فقط زن

 نوبت دوم 17977  دانشگاه تهران ميكروبيولوژي گرايش محيطي 1 - 
 نوبت دوم 17978  بابلسر -دانشگاه مازندران  ميكروبيولوژي گرايش محيطي 3 - 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 17979  دانشگاه تبريز زاهاي بيماريكروبيولوژي گرايش ميكروبمي 3 -
 پرديس خودگردان 17980  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 17981  دانشگاه تبريز گرايش صنعتيميكروبيولوژي  3 -
 پرديس خودگردان 17982  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ميكروبيولوژي گرايش محيطي 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 17983  درتهران) صرفاوروديهاي امسال
 غيرانتفاعي 17984  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 17985  آبيك -نتفاعي دانش البرز دانشگاه غيرا زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 20 - هاي نادربا همكاري بنياد بيماري
 غيرانتفاعي 17986  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 20 - 
 غيرانتفاعي 17987  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 20 - 

 غيرانتفاعي 17988  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  زاهاي بيماريروبميكروبيولوژي گرايش ميك 20 -
 غيرانتفاعي 17989  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان  زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 20 - 
يغيرانتفاع 17990  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 20 -   

 غيرانتفاعي 17991  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 17992  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 20 -

 غيرانتفاعي 17993  تبريز -دي موسسه غيرانتفاعي ربع رشي ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 20 - 
 غيرانتفاعي 17994  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  ميكروبيولوژي گرايش محيطي 20 - 
 غيرانتفاعي 17995  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  ميكروبيولوژي گرايش محيطي 20 - 

 ) 4شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206

 روزانه 17996  نشگاه اراكدا بيوشيمي 6 -  
 روزانه 17997  دانشگاه اروميه بيوشيمي 15 - 

 روزانه 17998  دانشگاه اصفهان بيوشيمي 4 -
 روزانه 17999  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بيوشيمي 6 - فقط زن

 روزانه 18000  دانشگاه تبريز بيوشيمي 4 - 
 روزانه 18001  كميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت ت بيوشيمي 10 - 

 روزانه 18002  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان بيوشيمي 13 -
 روزانه 18003  دانشگاه تربيت مدرس بيوشيمي 7 - 

 روزانه 18004  دانشگاه تربيت مدرس بيوشيمي 3 - فاقد خوابگاه
انهروز 18005  دانشگاه تهران بيوشيمي 6 -   

 روزانه 18006  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  بيوشيمي 17 -
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  ) 4شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 روزانه 18007  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بيوشيمي 6 -

 روزانه 18008  دانشگاه دامغان بيوشيمي 10 - 
 روزانه 18009  دانشگاه زنجان بيوشيمي 8 - 
 روزانه 18010  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  بيوشيمي 5 - 

 روزانه 18011  دانشگاه شهركرد بيوشيمي 9 -
 روزانه 18012  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  يوشيميب 6 - 
 روزانه 18013  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيوشيمي 9 - 
 روزانه 18014  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  بيوشيمي 6 - 

 روزانه 18015  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  بيوشيمي 8 -
نهروزا 18016  دانشگاه شيراز بيوشيمي 2 -   

 روزانه 18017  دانشگاه فردوسي مشهد بيوشيمي 3 - 
 روزانه 18018  دانشگاه كاشان بيوشيمي 14 - 

 روزانه 18019  سنندج - دانشگاه كردستان  بيوشيمي 15 -
 روزانه 18020  گرگان - دانشگاه گلستان  بيوشيمي 4 - 
 روزانه 18021  رشت -دانشگاه گيالن  بيوشيمي 17 - 
 روزانه 18022  خرم آباد -دانشگاه لرستان  بيوشيمي 6 - 

 روزانه 18023  بابلسر -دانشگاه مازندران  بيوشيمي 9 -
 نوبت دوم 18024  دانشگاه اراك بيوشيمي 4 - 
 نوبت دوم 18025  دانشگاه اروميه بيوشيمي 5 - 
 نوبت دوم 18026  دانشگاه اصفهان بيوشيمي 2 - 

 نوبت دوم 18027  تهران - (س) (ويژه خواهران) دانشگاه الزهرا بيوشيمي 2 - فقط زن
 نوبت دوم 18028  دانشگاه تبريز بيوشيمي 3 - 
 نوبت دوم 18029  دانشگاه تهران بيوشيمي 6 - 
 نوبت دوم 18030  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  بيوشيمي 2 - 

 نوبت دوم 18031  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بيوشيمي 2 -
 نوبت دوم 18032  دانشگاه زنجان بيوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 18033  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بيوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 18034  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيوشيمي 2 - 

 نوبت دوم 18035  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  بيوشيمي 2 -
 نوبت دوم 18036  دانشگاه فردوسي مشهد بيوشيمي 1 - 
 نوبت دوم 18037  دانشگاه كاشان بيوشيمي 9 - 
 نوبت دوم 18038  گرگان - دانشگاه گلستان  بيوشيمي 1 - 

 نوبت دوم 18039  خرم آباد -دانشگاه لرستان  بيوشيمي 2 -
 نوبت دوم 18040  بابلسر -دانشگاه مازندران  بيوشيمي 4 - 

زمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبري  پرديس خودگردان 18041  دانشگاه تبريز بيوشيمي 4 -
 پرديس خودگردان 18042  دانشگاه تربيت مدرس بيوشيمي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 بيوشيمي 6 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 18043  واقع در كرج)
 پرديس خودگردان 18044  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيوشيمي 9 - ان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگرد

 پرديس خودگردان 18045  رشت -دانشگاه گيالن  بيوشيمي 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 18046  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  بيوشيمي 10 - 
 پيام نور 18047  تهران شرق -پيام نور استان تهران دانشگاه  بيوشيمي 10 - 

 پيام نور 18048  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  بيوشيمي 10 -
 پيام نور 18049  مركز بيجار - دانشگاه پيام نور استان كردستان  بيوشيمي 10 - 
 پيام نور 18050  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد  بيوشيمي 10 - 
 غيرانتفاعي 18051  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي  بيوشيمي 20 - 

 غيرانتفاعي 18052  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  بيوشيمي 20 -
 ) 5شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206

 روزانه 18053  انتهر - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بيوفيزيك 6 -  فقط زن
 روزانه 18054  دانشگاه تبريز بيوفيزيك 6 -
 روزانه 18055  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان بيوفيزيك 9 -
 روزانه 18056  دانشگاه تربيت مدرس بيوفيزيك 7 -

 روزانه 18057  دانشگاه تربيت مدرس بيوفيزيك 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18058  راندانشگاه ته بيوفيزيك 4 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 روزانه 18059  دانشگاه صنعتي مالك اشتر بيوفيزيك 4 -

 نوبت دوم 18060  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بيوفيزيك 2 - فقط زن
 نوبت دوم 18061  گاه تبريزدانش بيوفيزيك 4 -
 نوبت دوم 18062  دانشگاه تهران بيوفيزيك 3 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 نوبت دوم 18063  دانشگاه صنعتي مالك اشتر بيوفيزيك 4 -

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 18064  دانشگاه تبريز بيوفيزيك 6 -
 پرديس خودگردان 18065  دانشگاه تربيت مدرس بيوفيزيك 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 18066  مركز استهبان -دانشگاه پيام نور استان فارس  بيوفيزيك 10 -
 پيام نور 18067  تفت مركز - دانشگاه پيام نور استان يزد  بيوفيزيك 10 - 
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  ) 6شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 
زانهرو 18068  دانشگاه اصفهان فناوري گرايش ميكروبيزيست 5 -  

 روزانه 18069  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فناوري گرايش ميكروبيزيست - 9 فقط زن
 روزانه 18070  دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل فناوري گرايش ميكروبيزيست 15 - 
 روزانه 18071  دانشگاه تهران فناوري گرايش ميكروبيزيست 6 - 

 روزانه 18072  دانشگاه سمنان ايش ميكروبيفناوري گرزيست 8 -
 روزانه 18073  تهران - دانشگاه شاهد  فناوري گرايش ميكروبيزيست 5 - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 18074  دانشگاه شهركرد فناوري گرايش ميكروبيزيست 12 - 
انهروز 18075  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فناوري گرايش ميكروبيزيست 5 -   

 روزانه 18076  دانشگاه فردوسي مشهد فناوري گرايش ميكروبيزيست 5 -
 روزانه 18077  دانشگاه مراغه فناوري گرايش ميكروبيزيست 14 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 روزانه 18078  گاه صنعتي مالك اشتردانش فناوري گرايش مولكوليزيست 4 -

 نوبت دوم 18079  دانشگاه اصفهان فناوري گرايش ميكروبيزيست 2 - 
 نوبت دوم 18080  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فناوري گرايش ميكروبيزيست - 4 فقط زن

 نوبت دوم 18081  دانشگاه تهران فناوري گرايش ميكروبيزيست 1 - 
 نوبت دوم 18082  دانشگاه سمنان فناوري گرايش ميكروبيزيست 4 -

 نوبت دوم 18083  تهران - دانشگاه شاهد  فناوري گرايش ميكروبيزيست 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 18084  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فناوري گرايش ميكروبيزيست 1 - 
 نوبت دوم 18085  اه مراغهدانشگ فناوري گرايش ميكروبيزيست 2 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 نوبت دوم 18086  دانشگاه صنعتي مالك اشتر فناوري گرايش مولكوليزيست 4 -

 پرديس خودگردان 18087  تهران -ه شهيد بهشتي دانشگا فناوري گرايش ميكروبيزيست 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 18088  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فناوري گرايش ميكروبيزيست 10 -

 غيرانتفاعي 18089  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  فناوري گرايش ميكروبيزيست 10 - 
هانباهمكاري پژوهشگاه رويان واقع در اصف  غيرانتفاعي 18090  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  فناوري گرايش ميكروبيزيست 20 -

 غيرانتفاعي 18091  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي  فناوري گرايش ميكروبيزيست 20 - 
 غيرانتفاعي 18092  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  فناوري گرايش ميكروبيزيست 20 -

 غيرانتفاعي 18093  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  فناوري گرايش ميكروبيزيست 20 - 
 ) 7شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206

 روزانه 18094  دانشگاه اروميه فناوري گرايش دريازيست 15 -  

 فناوري گرايش دريازيست 6 - 
شكده منابع طبيعي و دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دان

 روزانه 18095  علوم دريايي شهرستان نور)

 روزانه 18096  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  فناوري گرايش دريازيست 8 - 
 روزانه 18097  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر فناوري گرايش دريازيست 12 - 
 روزانه 18098  اسبندر عب -دانشگاه هرمزگان  فناوري گرايش دريازيست 8 - 

 نوبت دوم 18099  دانشگاه اروميه فناوري گرايش دريازيست 5 -
 نوبت دوم 18100  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  فناوري گرايش دريازيست 4 - 
 نوبت دوم 18101  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  فناوري گرايش دريازيست 4 - 

 پرديس خودگردان 18102  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر فناوري گرايش دريايستز 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 ) 8شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206

 روزانه 18103  دانشگاه تهران فناوري گرايش صنعت و محيط زيستزيست 7 -  محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 18104  دانشگاه تهران فناوري گرايش صنعت و محيط زيستزيست 4 - و فنون نوين محل تحصيل دانشكده علوم

 ) 9شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 روزانه 18105  مران تهرانپرديس شهيد چ - دانشگاه فرهنگيان  شناسيآموزش زيست 15 -  فقط مرد -وزارت آموزش و پرورش 
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 فقط زن -وزارت آموزش و پرورش 
 روزانه 18106  پرديس نسيبه تهران - دانشگاه فرهنگيان  شناسيآموزش زيست 15 -

 ) 10شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206
 روزانه 18107  دانشگاه تهران نانوبيوممتيك (نانوزيست الهام) 4 -  محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 18108  دانشگاه تهران نانوبيوممتيك (نانوزيست الهام) 3 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 ) 1مجموعه آمار (كد ضريب  - 1207

 روزانه 18109  دانشگاه اصفهان آمار رياضي 11 -  
 روزانه 18110  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اضيآمار ري 12 - فقط زن

 روزانه 18111  دانشگاه بيرجند آمار رياضي 20 - 
 روزانه 18112  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  آمار رياضي 10 - 
 روزانه 18113  دانشگاه تبريز آمار رياضي 19 - 
 روزانه 18114  درسدانشگاه تربيت م آمار رياضي 6 - 
 روزانه 18115  دانشگاه تهران آمار رياضي 7 - 
 روزانه 18116  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  آمار رياضي 20 - 
 روزانه 18117  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  آمار رياضي 12 - 
 روزانه 18118  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  آمار رياضي 6 - 
 روزانه 18119  كرمانشاه - دانشگاه رازي  آمار رياضي 14 - 
 روزانه 18120  دانشگاه زنجان آمار رياضي 20 - 
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  صفحه 150 
 

  ) 1مجموعه آمار (كد ضريب  - 1207  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 روزانه 18121  دانشگاه سمنان آمار رياضي 20 -

 روزانه 18122  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  آمار رياضي 19 - 
 روزانه 18123  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  آمار رياضي 14 - 
 روزانه 18124  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آمار رياضي 8 - 

 روزانه 18125  اهواز - هيد چمران دانشگاه ش آمار رياضي 12 -
 روزانه 18126  دانشگاه شيراز آمار رياضي 18 - 
 روزانه 18127  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  آمار رياضي 3 - 
 روزانه 18128  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  آمار رياضي 6 - 

 روزانه 18129  دانشگاه صنعتي شاهرود آمار رياضي 17 -
 روزانه 18130  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آمار رياضي 8 - 
 روزانه 18131  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آمار رياضي 10 - 
 روزانه 18132  دانشگاه فردوسي مشهد آمار رياضي 22 - 

 روزانه 18133  سنندج - دانشگاه كردستان  آمار رياضي 14 -
 روزانه 18134  گرگان - دانشگاه گلستان  آمار رياضي 18 - 
 روزانه 18135  رشت -دانشگاه گيالن  آمار رياضي 16 - 
 روزانه 18136  خرم آباد -دانشگاه لرستان  آمار رياضي 5 - 

 روزانه 18137  بابلسر -دانشگاه مازندران  آمار رياضي 17 -
انهروز 18138  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  آمار رياضي 6 -   

 روزانه 18139  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  آمار رياضي 20 - 
 روزانه 18140  دانشگاه ياسوج آمار رياضي 15 - 

 روزانه 18141  دانشگاه يزد آمار رياضي 14 -
 روزانه 18142  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيم سنجي 7 - 

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 لي بيمه اكوموسسه آموزش عا

 روزانه 18143  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  بيم سنجي 15 -

 روزانه 18144  دانشگاه اصفهان آمار اجتماعي و اقتصادي 6 - 
 روزانه 18145  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  آمار اجتماعي و اقتصادي 6 - 

زانهرو 18146  كرمانشاه - دانشگاه رازي  آمار اجتماعي و اقتصادي 8 -  

 روزانه 18147  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آمار اجتماعي و اقتصادي 9 - 
 روزانه 18148  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  آمار اجتماعي و اقتصادي 10 - 
 روزانه 18149  دانشگاه صنعتي اصفهان آمار اجتماعي و اقتصادي 14 - 

 روزانه 18150  تهران -ايي دانشگاه عالمه طباطب آمار اجتماعي و اقتصادي 8 -
 روزانه 18151  دانشگاه فردوسي مشهد آمار اجتماعي و اقتصادي 13 - 
 روزانه 18152  دانشگاه يزد آمار اجتماعي و اقتصادي 11 - 
 روزانه 18153  دانشگاه تربيت مدرس علم داده ها 5 - 

 نوبت دوم 18154  دانشگاه اصفهان آمار رياضي 4 -
 نوبت دوم 18155  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رياضي آمار 3 - فقط زن

 نوبت دوم 18156  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  آمار رياضي 5 - 
 نوبت دوم 18157  دانشگاه تبريز آمار رياضي 13 - 

 نوبت دوم 18158  دانشگاه تهران آمار رياضي 4 -
 نوبت دوم 18159  سبزوار - حكيم سبزواري  دانشگاه آمار رياضي 3 - 
 نوبت دوم 18160  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  آمار رياضي 5 - 
 نوبت دوم 18161  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  آمار رياضي 6 - 

 نوبت دوم 18162  دانشگاه زنجان آمار رياضي 3 -
دوم نوبت 18163  دانشگاه سمنان آمار رياضي 10 -   

 نوبت دوم 18164  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آمار رياضي 3 - 
 نوبت دوم 18165  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  آمار رياضي 3 - 

 نوبت دوم 18166  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  آمار رياضي 6 -
 نوبت دوم 18167  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آمار رياضي 4 - 
 نوبت دوم 18168  دانشگاه فردوسي مشهد آمار رياضي 2 - 
 نوبت دوم 18169  گرگان - دانشگاه گلستان  آمار رياضي 4 - 

 نوبت دوم 18170  رشت -دانشگاه گيالن  آمار رياضي 4 -
 نوبت دوم 18171  خرم آباد -دانشگاه لرستان  آمار رياضي 2 - 
 نوبت دوم 18172  بابلسر -دران دانشگاه مازن آمار رياضي 8 - 
 نوبت دوم 18173  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  آمار رياضي 2 - 
 نوبت دوم 18174  دانشگاه ياسوج آمار رياضي 3 - 

 نوبت دوم 18175  دانشگاه يزد آمار رياضي 4 -
 نوبت دوم 18176  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيم سنجي 3 -

محل تحصيل  -فترچه شرايط در انتهاي د
 نوبت دوم 18177  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  بيم سنجي 15 - موسسه آموزش عالي بيمه اكو

 نوبت دوم 18178  دانشگاه اصفهان آمار اجتماعي و اقتصادي 3 -
 نوبت دوم 18179  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  آمار اجتماعي و اقتصادي 4 -
 نوبت دوم 18180  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تصاديآمار اجتماعي و اق 3 -
 نوبت دوم 18181  دانشگاه صنعتي اصفهان آمار اجتماعي و اقتصادي 9 -
 نوبت دوم 18182  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آمار اجتماعي و اقتصادي 4 -
 نوبت دوم 18183  دانشگاه فردوسي مشهد آمار اجتماعي و اقتصادي 2 -
 نوبت دوم 18184  دانشگاه يزد آمار اجتماعي و اقتصادي 4 -

 مجازي 18185  دانشگاه صنعتي شاهرود آمار رياضي 40 - آموزش محور
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  صفحه 151 
 

  ) 1مجموعه آمار (كد ضريب  - 1207  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 ه تحصيليدور  تحصيل
دوم  اول

 پرديس خودگردان 18186  دانشگاه اصفهان آمار رياضي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 تبريز
 پرديس خودگردان 18187  دانشگاه تبريز آمار رياضي 19 -

) دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان آمار رياضي 19 -   پرديس خودگردان 18188 ارس در جلفا
 پرديس خودگردان 18189  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  آمار رياضي 19 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18190  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آمار رياضي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18191  تهران -انشگاه صنعتي اميركبير د آمار رياضي 1 -
 پرديس خودگردان 18192  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آمار رياضي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18193  بابلسر -دانشگاه مازندران  آمار رياضي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18194  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيم سنجي 7 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل 
 پرديس خودگردان 18195  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آمار اجتماعي و اقتصادي 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 18196  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  آمار رياضي 10 - 
 پيام نور 18197  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  آمار رياضي 10 - 
 پيام نور 18198  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  آمار رياضي 10 - 

يام نورپ 18199  مركز نيشابور - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  آمار رياضي 10 -  

 پيام نور 18200  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  آمار رياضي 10 - 
 پيام نور 18201  مركز نور آباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس  آمار رياضي 10 - 

پيام نورمجازي  18202  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  آمار رياضي 40 - آموزش محور  
 مجازي پيام نور 18203  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  آمار رياضي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18204  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  آمار رياضي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18205  مركز نيشابور - ي دانشگاه پيام نور استان خراسان رضو آمار رياضي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18206  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  آمار رياضي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18207  مركز نور آباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس  آمار رياضي 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 18208  آبيك -انتفاعي غياث الدين جمشيد كاشانيدانشگاه غير آمار رياضي 20 - 
 غيرانتفاعي 18209  الهيجان - موسسه غيرانتفاعي انديشمند  آمار رياضي 20 - 
 غيرانتفاعي 18210  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  آمار اجتماعي و اقتصادي 20 - 

 ) 1مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208

 روزانه 18211  نشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجاندا رياضي محض 15 -  
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 وزارت آموزش و پرورش
 روزانه 18212  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  رياضي محض 5 -

 روزانه 18213  دانشگاه تهران رياضي محض 15 -
 روزانه 18214  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضي محض 23 -
 روزانه 18215  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  رياضي محض 14 -
 روزانه 18216  دانشگاه اراك رياضي محض گرايش جبر 15 -
 روزانه 18217  دانشگاه اروميه رياضي محض گرايش جبر 15 -
 روزانه 18218  دانشگاه اصفهان رياضي محض گرايش جبر 20 -

 روزانه 18219  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رايش جبررياضي محض گ 18 - فقط زن
 روزانه 18220  دانشگاه ايالم رياضي محض گرايش جبر 2 - 
 روزانه 18221  دانشگاه بجنورد رياضي محض گرايش جبر 10 - 
 روزانه 18222  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  رياضي محض گرايش جبر 4 - 
 روزانه 18223  دانشگاه بيرجند يش جبررياضي محض گرا 8 - 
 روزانه 18224  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  رياضي محض گرايش جبر 14 - 
 روزانه 18225  دانشگاه تبريز رياضي محض گرايش جبر 20 - 
 روزانه 18226  دانشگاه تربيت مدرس رياضي محض گرايش جبر 13 - 

 روزانه 18227  دانشگاه تربيت مدرس محض گرايش جبررياضي  4 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18228  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  رياضي محض گرايش جبر 20 - 
 روزانه 18229  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  رياضي محض گرايش جبر 11 - 

زانهرو 18230  تهران -دانشگاه خوارزمي  رياضي محض گرايش جبر 15 - محل تحصيل تهران  

 روزانه 18231  دانشگاه دامغان رياضي محض گرايش جبر 12 - 
 روزانه 18232  كرمانشاه - دانشگاه رازي  رياضي محض گرايش جبر 9 - 
 روزانه 18233  دانشگاه زنجان رياضي محض گرايش جبر 12 - 
 روزانه 18234  دانشگاه سمنان رياضي محض گرايش جبر 20 - 
 روزانه 18235  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  ررياضي محض گرايش جب 10 - 
 روزانه 18236  دانشگاه شهركرد رياضي محض گرايش جبر 8 - 
 روزانه 18237  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  رياضي محض گرايش جبر 20 - 
 روزانه 18238  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي محض گرايش جبر 7 - 
 روزانه 18239  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  ايش جبررياضي محض گر 18 - 
 روزانه 18240  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضي محض گرايش جبر 18 - 
 روزانه 18241  دانشگاه شيراز رياضي محض گرايش جبر 12 - 
 روزانه 18242  دانشگاه صنعتي اراك رياضي محض گرايش جبر 15 - 
 روزانه 18243  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  يش جبررياضي محض گرا 9 - 
 روزانه 18244  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور  رياضي محض گرايش جبر 17 - 
 روزانه 18245  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  رياضي محض گرايش جبر 20 - 

 روزانه 18246  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  رياضي محض گرايش جبر 15 -
 روزانه 18247  دانشگاه صنعتي شاهرود رياضي محض گرايش جبر 8 -
 روزانه 18248  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل رياضي محض گرايش جبر 7 -
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  صفحه 152 
 

  ) 1مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   موزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آ عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 روزانه 18250  تهران –دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضي محض گرايش جبر 8 -

 رياضي محض گرايش جبر 12 - فقط مرد
تهران (محل تحصيل واحد  -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 روزانه 18249  شهرستان نور)

 روزانه 18251  بهشهر - دانشگاه علم و فناوري مازندران  گرايش جبررياضي محض  15 - 
 روزانه 18252  دانشگاه فردوسي مشهد رياضي محض گرايش جبر 16 - 

 روزانه 18253  دانشگاه قم رياضي محض گرايش جبر 15 - فقط مرد
 روزانه 18254  دانشگاه قم رياضي محض گرايش جبر 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 روزانه 18255  دانشگاه كاشان رياضي محض گرايش جبر 4 - 
 روزانه 18256  سنندج - دانشگاه كردستان  رياضي محض گرايش جبر 8 - 
 روزانه 18257  گرگان - دانشگاه گلستان  رياضي محض گرايش جبر 14 - 

 روزانه 18258  دانشگاه گنبد رياضي محض گرايش جبر 10 -
 روزانه 18259  رشت -دانشگاه گيالن  گرايش جبررياضي محض  12 - 
 روزانه 18260  خرم آباد -دانشگاه لرستان  رياضي محض گرايش جبر 9 - 
 روزانه 18261  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضي محض گرايش جبر 12 - 

 روزانه 18262  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  رياضي محض گرايش جبر 20 -
 روزانه 18263  دانشگاه مراغه محض گرايش جبر رياضي 15 - 
 روزانه 18264  دانشگاه مالير رياضي محض گرايش جبر 20 - 
 روزانه 18265  ايرانشهر -دانشگاه واليت  رياضي محض گرايش جبر 10 - 

 روزانه 18266  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  رياضي محض گرايش جبر 10 -
 روزانه 18267  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  رياضي محض گرايش جبر 6 - 
 روزانه 18268  دانشگاه ياسوج رياضي محض گرايش جبر 20 - 
 روزانه 18269  دانشگاه يزد رياضي محض گرايش جبر 15 - 

 روزانه 18270  دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار رياضي محض گرايش جبر 15 -
 روزانه 18271  زش عالي بممجتمع آمو رياضي محض گرايش جبر 6 - 
 روزانه 18272  بروجرد - دانشگاه آيت اله بروجردي  رياضي محض گرايش آناليز 15 - 
 روزانه 18273  دانشگاه اراك رياضي محض گرايش آناليز 9 - 

 روزانه 18274  دانشگاه اروميه رياضي محض گرايش آناليز 15 -
 روزانه 18275  دانشگاه اصفهان رياضي محض گرايش آناليز 8 - 

 روزانه 18276  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رياضي محض گرايش آناليز 4 - فقط زن
 روزانه 18277  دانشگاه ايالم رياضي محض گرايش آناليز 4 - 

 روزانه 18278  دانشگاه بجنورد رياضي محض گرايش آناليز 20 -
 روزانه 18279  نابدانشگاه ب رياضي محض گرايش آناليز 20 - 
 روزانه 18280  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  رياضي محض گرايش آناليز 10 - 
 روزانه 18281  دانشگاه بيرجند رياضي محض گرايش آناليز 7 - 

 روزانه 18282  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  رياضي محض گرايش آناليز 12 -
 روزانه 18283  دانشگاه تبريز اليزرياضي محض گرايش آن 14 - 
 روزانه 18284  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان رياضي محض گرايش آناليز 7 - 
 روزانه 18285  دانشگاه تربيت مدرس رياضي محض گرايش آناليز 10 - 

زانهرو 18286  دانشگاه تربيت مدرس رياضي محض گرايش آناليز 4 - فاقد خوابگاه  

 روزانه 18287  دانشگاه جهرم رياضي محض گرايش آناليز 6 - 
 روزانه 18288  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  رياضي محض گرايش آناليز 14 - 
 روزانه 18289  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  رياضي محض گرايش آناليز 9 - 

 روزانه 18290  محل تحصيل كرج)تهران ( -دانشگاه خوارزمي  رياضي محض گرايش آناليز 15 -
 روزانه 18291  دانشگاه دامغان رياضي محض گرايش آناليز 12 - 
 روزانه 18292  كرمانشاه - دانشگاه رازي  رياضي محض گرايش آناليز 6 - 
 روزانه 18293  دانشگاه زنجان رياضي محض گرايش آناليز 20 - 

 روزانه 18294  دانشگاه سمنان رياضي محض گرايش آناليز 20 -
 روزانه 18295  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضي محض گرايش آناليز 18 - 
 روزانه 18296  دانشگاه شهركرد رياضي محض گرايش آناليز 12 - 
 روزانه 18297  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  رياضي محض گرايش آناليز 17 - 

 روزانه 18298  تهران -د بهشتي دانشگاه شهي رياضي محض گرايش آناليز 5 -
 روزانه 18299  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  رياضي محض گرايش آناليز 9 - 
 روزانه 18300  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضي محض گرايش آناليز 10 - 
 روزانه 18301  دانشگاه شيراز رياضي محض گرايش آناليز 12 - 

 روزانه 18302  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  آناليزرياضي محض گرايش  3 -
 روزانه 18303  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  رياضي محض گرايش آناليز 10 - 

 روزانه 18304  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  رياضي محض گرايش آناليز 20 -
 روزانه 18305  وددانشگاه صنعتي شاهر رياضي محض گرايش آناليز 13 -
 روزانه 18306  دانشگاه صنعتي شيراز رياضي محض گرايش آناليز 10 -
 روزانه 18307  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل رياضي محض گرايش آناليز 9 -
 روزانه 18309  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضي محض گرايش آناليز 24 -

 آناليزرياضي محض گرايش  12 - فقط مرد
تهران (محل تحصيل واحد  -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 روزانه 18308  شهرستان نور)
 روزانه 18310  بهشهر - دانشگاه علم و فناوري مازندران  رياضي محض گرايش آناليز 15 -
 روزانه 18311  دانشگاه فردوسي مشهد رياضي محض گرايش آناليز 22 -

 روزانه 18312  دانشگاه قم آناليزرياضي محض گرايش  15 - فقط مرد
 روزانه 18313  دانشگاه قم رياضي محض گرايش آناليز 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
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  صفحه 153 
 

  ) 1مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  يلتحص
دوم  اول
 روزانه 18314  دانشگاه كاشان رياضي محض گرايش آناليز 4 -

 روزانه 18315  سنندج - دانشگاه كردستان  رياضي محض گرايش آناليز 16 - 
 روزانه 18316  گرگان - دانشگاه گلستان  رياضي محض گرايش آناليز 14 - 
 روزانه 18317  رشت -گيالن دانشگاه  رياضي محض گرايش آناليز 13 - 

 روزانه 18318  خرم آباد -دانشگاه لرستان  رياضي محض گرايش آناليز 15 -
 روزانه 18319  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضي محض گرايش آناليز 17 - 
 روزانه 18320  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  رياضي محض گرايش آناليز 20 - 
 روزانه 18321  دانشگاه مراغه يش آناليزرياضي محض گرا 12 - 

 روزانه 18322  دانشگاه مالير رياضي محض گرايش آناليز 20 -
 روزانه 18323  دانشگاه نيشابور رياضي محض گرايش آناليز 20 - 
 روزانه 18324  ايرانشهر -دانشگاه واليت  رياضي محض گرايش آناليز 10 - 
 روزانه 18325  رفسنجان -اه ولي عصر(عج) دانشگ رياضي محض گرايش آناليز 20 - 

 روزانه 18326  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  رياضي محض گرايش آناليز 9 -
 روزانه 18327  دانشگاه ياسوج رياضي محض گرايش آناليز 20 - 
 روزانه 18328  دانشگاه يزد رياضي محض گرايش آناليز 13 - 
 روزانه 18329  ه رياضي و كامپيوتر خوانساردانشكد رياضي محض گرايش آناليز 15 - 

 روزانه 18330  دانشگاه اراك رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 5 -
 روزانه 18331  دانشگاه اروميه رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 15 - 
 روزانه 18332  دانشگاه اصفهان رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 6 - 

 روزانه 18333  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ي محض گرايش هندسه (توپولوژي)رياض 3 - فقط زن
 روزانه 18334  دانشگاه ايالم رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 2 -

 روزانه 18335  دانشگاه بجنورد رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 8 - 
 روزانه 18336  دانشگاه بناب رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 20 - 
 روزانه 18337  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 4 - 

 روزانه 18338  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 12 -
 روزانه 18339  دانشگاه تبريز رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 5 - 
 روزانه 18340  دانشگاه تربيت مدرس رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 9 - 

 روزانه 18341  دانشگاه تربيت مدرس رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18342  دانشگاه تفرش رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 8 -

 روزانه 18343  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  دسه (توپولوژي)رياضي محض گرايش هن 12 - 
 روزانه 18344  دانشگاه زنجان رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 14 - 
 روزانه 18345  دانشگاه سمنان رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 6 - 

 روزانه 18346  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 8 -
 روزانه 18347  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 12 - 
 روزانه 18348  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 5 - 
زانهرو 18349  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 15 -   

 روزانه 18350  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 12 -
 روزانه 18351  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 2 - 
 روزانه 18352  رانته - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 6 - 
 روزانه 18353  دانشگاه صنعتي شاهرود رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 3 - 

 روزانه 18354  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 4 -
 روزانه 18355  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 8 - 
 روزانه 18356  دانشگاه فردوسي مشهد رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 14 - 

 روزانه 18357  دانشگاه قم رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 18358  دانشگاه كاشان رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 4 -

 روزانه 18359  سنندج - دانشگاه كردستان  ش هندسه (توپولوژي)رياضي محض گراي 7 - 
 روزانه 18360  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 9 - 
 روزانه 18361  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 2 - 
 روزانه 18362  اردبيل - قق اردبيلي دانشگاه مح رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 13 - 

 روزانه 18363  دانشگاه مراغه رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 10 -
 روزانه 18364  دانشگاه مالير رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 10 -
 روزانه 18365  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 13 -
 روزانه 18366  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 6 -
 روزانه 18367  دانشگاه ياسوج رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 15 -
 روزانه 18368  دانشگاه يزد رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 8 -
 روزانه 18369  تهران -هشتي دانشگاه شهيد ب رياضي محض گرايش گراف و تركيبات 5 -
 روزانه 18370  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي محض گرايش منطق رياضي 5 -
 نوبت دوم 18371  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  رياضي محض 5 -
 نوبت دوم 18372  دانشگاه تهران رياضي محض 7 -
 نوبت دوم 18373  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضي محض 12 -
 نوبت دوم 18374  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  رياضي محض 3 -
 نوبت دوم 18375  دانشگاه اراك رياضي محض گرايش جبر 10 -
 نوبت دوم 18376  دانشگاه اروميه رياضي محض گرايش جبر 5 -
 نوبت دوم 18377  دانشگاه اصفهان رياضي محض گرايش جبر 4 -

 نوبت دوم 18378  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  گرايش جبر رياضي محض 6 - فقط زن
 نوبت دوم 18379  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  رياضي محض گرايش جبر 2 -
 نوبت دوم 18380  دانشگاه تبريز رياضي محض گرايش جبر 14 -
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  صفحه 154 
 

  ) 1مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش النيمس

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 نوبت دوم 18381  سبزوار –دانشگاه حكيم سبزواري  رياضي محض گرايش جبر 7 -

 نوبت دوم 18382  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  رياضي محض گرايش جبر 6 - 
 نوبت دوم 18383  تهران -دانشگاه خوارزمي  رياضي محض گرايش جبر 15 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 18384  دانشگاه سمنان رياضي محض گرايش جبر 12 - 
 نوبت دوم 18385  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي محض گرايش جبر 3 -

 نوبت دوم 18386  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضي محض گرايش جبر 6 - 
 نوبت دوم 18387  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي محض گرايش جبر 7 - 
 نوبت دوم 18388  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  رياضي محض گرايش جبر 20 - 

 نوبت دوم 18389  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل رياضي محض گرايش جبر 4 -
 ي محض گرايش جبررياض 12 - فقط مرد

تهران (محل تحصيل واحد  -دانشگاه علم و صنعت ايران 
 نوبت دوم 18390  شهرستان نور)

 نوبت دوم 18391  بهشهر - دانشگاه علم و فناوري مازندران  رياضي محض گرايش جبر 5 - 
 نوبت دوم 18392  دانشگاه كاشان رياضي محض گرايش جبر 3 - 
 نوبت دوم 18393  گرگان - شگاه گلستان دان رياضي محض گرايش جبر 5 - 

 نوبت دوم 18394  خرم آباد -دانشگاه لرستان  رياضي محض گرايش جبر 2 -
 نوبت دوم 18395  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضي محض گرايش جبر 5 - 
 نوبت دوم 18396  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  رياضي محض گرايش جبر 10 - 
 نوبت دوم 18397  دانشگاه مراغه گرايش جبر رياضي محض 3 - 

 نوبت دوم 18398  دانشگاه مالير رياضي محض گرايش جبر 8 -
 نوبت دوم 18399  ايرانشهر -دانشگاه واليت  رياضي محض گرايش جبر 5 - 
 نوبت دوم 18400  دانشگاه ياسوج رياضي محض گرايش جبر 3 - 
 نوبت دوم 18401  دانشگاه يزد رياضي محض گرايش جبر 4 - 

 نوبت دوم 18402  بروجرد - دانشگاه آيت اله بروجردي  رياضي محض گرايش آناليز 5 -
 نوبت دوم 18403  دانشگاه اراك رياضي محض گرايش آناليز 9 - 
 نوبت دوم 18404  دانشگاه اروميه رياضي محض گرايش آناليز 5 - 
 نوبت دوم 18405  دانشگاه اصفهان رياضي محض گرايش آناليز 3 - 

 نوبت دوم 18406  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رياضي محض گرايش آناليز 1 - فقط زن
 نوبت دوم 18407  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  رياضي محض گرايش آناليز 5 - 
 نوبت دوم 18408  دانشگاه تبريز رياضي محض گرايش آناليز 10 - 
 نوبت دوم 18409  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان يزرياضي محض گرايش آنال 4 - 

 نوبت دوم 18410  دانشگاه جهرم رياضي محض گرايش آناليز 5 -
 نوبت دوم 18411  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  رياضي محض گرايش آناليز 4 - 
 نوبت دوم 18412  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  رياضي محض گرايش آناليز 5 - 
 نوبت دوم 18413  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  رياضي محض گرايش آناليز 15 - 

 نوبت دوم 18414  دانشگاه سمنان رياضي محض گرايش آناليز 15 -
 نوبت دوم 18415  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي محض گرايش آناليز 1 - 
 نوبت دوم 18416  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  يزرياضي محض گرايش آنال 3 - 
 نوبت دوم 18417  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي محض گرايش آناليز 2 - 

 نوبت دوم 18418  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  رياضي محض گرايش آناليز 10 -
 نوبت دوم 18419  نعتي نوشيرواني بابلدانشگاه ص رياضي محض گرايش آناليز 6 - 

 رياضي محض گرايش آناليز 12 - فقط مرد
تهران (محل تحصيل واحد  -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 نوبت دوم 18420  شهرستان نور)

 نوبت دوم 18421  بهشهر - دانشگاه علم و فناوري مازندران  رياضي محض گرايش آناليز 5 - 
 نوبت دوم 18422  دانشگاه كاشان ليزرياضي محض گرايش آنا 3 - 

 نوبت دوم 18423  گرگان - دانشگاه گلستان  رياضي محض گرايش آناليز 5 -
 نوبت دوم 18424  خرم آباد -دانشگاه لرستان  رياضي محض گرايش آناليز 2 -
 نوبت دوم 18425  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضي محض گرايش آناليز 5 -
 نوبت دوم 18426  دانشگاه مراغه گرايش آناليزرياضي محض  3 -
 نوبت دوم 18427  دانشگاه مالير رياضي محض گرايش آناليز 8 -
 نوبت دوم 18428  دانشگاه نيشابور رياضي محض گرايش آناليز 5 -
 نوبت دوم 18429  ايرانشهر -دانشگاه واليت  رياضي محض گرايش آناليز 5 -
 نوبت دوم 18430  دانشگاه ياسوج زرياضي محض گرايش آنالي 3 -
 نوبت دوم 18431  دانشگاه يزد رياضي محض گرايش آناليز 4 -
 نوبت دوم 18432  دانشگاه اراك رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 4 -
 نوبت دوم 18433  دانشگاه اروميه رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 5 -
 نوبت دوم 18434  دانشگاه اصفهان لوژي)رياضي محض گرايش هندسه (توپو 2 -

 نوبت دوم 18435  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 2 - فقط زن
 نوبت دوم 18436  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 2 -
 نوبت دوم 18437  دانشگاه تبريز رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 3 -
 نوبت دوم 18438  دانشگاه تفرش رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 1 -
 نوبت دوم 18439  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 4 -
 نوبت دوم 18440  دانشگاه سمنان رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 3 -
 نوبت دوم 18441  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي)ر 1 -
 نوبت دوم 18442  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 4 -
 نوبت دوم 18443  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 2 -
 نوبت دوم 18444  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  ياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي)ر 6 -
 نوبت دوم 18445  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 2 -
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  صفحه 155 
 

  ) 1مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل رايشعنوان رشته / گ نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 نوبت دوم 18446  دانشگاه كاشان رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 3 -

 نوبت دوم 18447  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 1 - 
 نوبت دوم 18448  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  ندسه (توپولوژي)رياضي محض گرايش ه 5 - 
 نوبت دوم 18449  دانشگاه مراغه رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 2 - 

 نوبت دوم 18450  دانشگاه مالير رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 4 -
 نوبت دوم 18451  دانشگاه ياسوج رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 3 - 
 نوبت دوم 18452  دانشگاه يزد رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 2 - 
 نوبت دوم 18453  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي محض گرايش گراف و تركيبات 1 - 

 نوبت دوم 18454  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي محض گرايش منطق رياضي 1 -
 پرديس خودگردان 18455  دانشگاه اروميه رياضي محض گرايش جبر 15 - انشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان د

 پرديس خودگردان 18456  دانشگاه اصفهان رياضي محض گرايش جبر 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 تبريز
گردانپرديس خود 18457  دانشگاه تبريز رياضي محض گرايش جبر 20 -  

) رياضي محض گرايش جبر 20 -   پرديس خودگردان 18458 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
 پرديس خودگردان 18459  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضي محض گرايش جبر 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18460  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي محض گرايش جبر 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18461  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي محض گرايش جبر 2 - 
گردانپرديس خود 18462  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضي محض گرايش جبر 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 18463  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي محض گرايش جبر 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18464  خرم آباد -دانشگاه لرستان  رياضي محض گرايش جبر 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18465  بابلسر -دانشگاه مازندران  ض گرايش جبررياضي مح 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18466  دانشگاه اروميه رياضي محض گرايش آناليز 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18467  دانشگاه اصفهان رياضي محض گرايش آناليز 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

) رياضي محض گرايش آناليز 14 -   پرديس خودگردان 18469 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 تبريز
 پرديس خودگردان 18468  دانشگاه تبريز رياضي محض گرايش آناليز 14 -

 پرديس خودگردان 18470  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  ايش آناليزرياضي محض گر 18 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18471  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي محض گرايش آناليز 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18472  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي محض گرايش آناليز 2 -
 پرديس خودگردان 18473  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي محض گرايش آناليز 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18474  خرم آباد -دانشگاه لرستان  رياضي محض گرايش آناليز 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18475  بابلسر -دانشگاه مازندران  حض گرايش آناليزرياضي م 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18476  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  رياضي محض گرايش آناليز 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18477  روميهدانشگاه ا رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 18478  دانشگاه تبريز رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 5 -
) رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 5 -   پرديس خودگردان 18479 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

 پرديس خودگردان 18480  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 8 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل
 پرديس خودگردان 18481  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18482  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 8 - يس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرد
 پرديس خودگردان 18483  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18484  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي محض گرايش گراف و تركيبات 5 - انشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان د
 پرديس خودگردان 18485  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي محض گرايش منطق رياضي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 18486  مركز تبريز -بايجان شرقي دانشگاه پيام نور استان آذر رياضي محض گرايش جبر 10 - 
 پيام نور 18487  واحد اسكو -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  رياضي محض گرايش جبر 10 - 

 پيام نور 18488  واحد بستان آباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  رياضي محض گرايش جبر 10 -
 پيام نور 18489  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  رياضي محض گرايش جبر 10 - 
 پيام نور 18490  مركز زرين شهر - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  رياضي محض گرايش جبر 10 - 
 پيام نور 18491  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  رياضي محض گرايش جبر 10 - 

 پيام نور 18492  مركز شهركرد -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري  ررياضي محض گرايش جب 10 -
 پيام نور 18493  مركز فريمان - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  رياضي محض گرايش جبر 10 - 
 پيام نور 18494  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  رياضي محض گرايش جبر 10 - 
 پيام نور 18495  مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان  رياضي محض گرايش جبر 10 - 
 پيام نور 18496  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  رياضي محض گرايش جبر 10 - 

 پيام نور 18497  مركز شاهرود - دانشگاه پيام نور استان سمنان  رياضي محض گرايش جبر 10 -
 پيام نور 18498  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  رياضي محض گرايش جبر 10 -
 پيام نور 18499  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  رياضي محض گرايش جبر 10 -
 پيام نور 18500  مركز گنبد كاووس - دانشگاه پيام نور استان گلستان  رياضي محض گرايش جبر 10 -
 پيام نور 18501  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  رياضي محض گرايش جبر 10 -
 پيام نور 18502  مركز خمين - دانشگاه پيام نور استان مركزي  رياضي محض گرايش جبر 10 -
 پيام نور 18503  مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد  رياضي محض گرايش جبر 10 -
 پيام نور 18504  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  ياضي محض گرايش جبرر 10 -
 پيام نور 18505  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  رياضي محض گرايش آناليز 10 -
 پيام نور 18506  مركز مهاباد - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  رياضي محض گرايش آناليز 10 -
 پيام نور 18507  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  رياضي محض گرايش آناليز 10 -
 پيام نور 18508  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  رياضي محض گرايش آناليز 10 -
 پيام نور 18509  بهرمركز ا -دانشگاه پيام نور استان زنجان  رياضي محض گرايش آناليز 10 -
 پيام نور 18510  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  رياضي محض گرايش آناليز 10 -
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  صفحه 156 
 

  ) 1مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 يدوره تحصيل  تحصيل
دوم  اول
 پيام نور 18511  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  رياضي محض گرايش آناليز 10 -

 پيام نور 18512  مركز اسالم آباد غرب - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  رياضي محض گرايش آناليز 10 - 
 پيام نور 18513  مركز خرم اباد -رستان دانشگاه پيام نور استان ل رياضي محض گرايش آناليز 10 - 
 پيام نور 18514  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  رياضي محض گرايش آناليز 10 - 

 پيام نور 18515  مركز تنكابن -دانشگاه پيام نور استان مازندران  رياضي محض گرايش آناليز 10 -
 پيام نور 18516  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 10 - 
 پيام نور 18517  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 10 - 

پيام نور مجازي 18518  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  رياضي محض گرايش جبر 40 - آموزش محور  
 مجازي پيام نور 18519  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  رياضي محض گرايش جبر 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18520  مركز شهركرد -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري  رياضي محض گرايش جبر 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18521  مركز فريمان - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  جبر رياضي محض گرايش 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18522  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  رياضي محض گرايش جبر 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18523  زمركز شيرا -دانشگاه پيام نور استان فارس  رياضي محض گرايش جبر 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18524  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  رياضي محض گرايش جبر 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18525  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  رياضي محض گرايش جبر 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18526  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  ش آناليزرياضي محض گراي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18527  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  رياضي محض گرايش آناليز 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18528  مركز تبريز -ايجان شرقي دانشگاه پيام نور استان آذرب رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 18529  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  رياضي محض 20 - 
 غيرانتفاعي 18530  تبريز -موسسه غيرانتفاعي دانشوران  رياضي محض 20 - 

 غيرانتفاعي 18531  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم  رياضي محض 20 -
 غيرانتفاعي 18532  مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان  رياضي محض گرايش آناليز 20 - 

 ) 3مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208

 روزانه 18533  دانشگاه بناب رياضي كاربردي 15 -  
 روزانه 18534  دانشگاه تفرش رياضي كاربردي 18 - 
 روزانه 18535  دانشگاه تهران رياضي كاربردي 7 - 
 روزانه 18536  دانشگاه زنجان ي كاربرديرياض 20 - 

 روزانه 18537  دانشگاه صنعتي اروميه رياضي كاربردي 13 -
 روزانه 18538  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضي كاربردي 17 - 
 روزانه 18539  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  رياضي كاربردي 14 - 
وزانهر 18540  دانشگاه صنعتي قوچان رياضي كاربردي 20 -   

 روزانه 18541  خرم آباد -دانشگاه لرستان  رياضي كاربردي 12 -
 روزانه 18542  دانشگاه اراك رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 9 - 
 روزانه 18543  دانشگاه اروميه رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 15 - 
 روزانه 18544  دانشگاه اصفهان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 4 - 

 روزانه 18545  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 12 - فقط زن
 روزانه 18546  دانشگاه ايالم رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 روزانه 18547  دانشگاه بجنورد رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - 
 روزانه 18548  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  ي گرايش آناليز عدديرياضي كاربرد 4 - 

 روزانه 18549  دانشگاه بيرجند رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 6 -
 روزانه 18550  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 15 - 
 روزانه 18551  دانشگاه تبريز عدديرياضي كاربردي گرايش آناليز  20 - 
 روزانه 18552  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - 

 روزانه 18553  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 23 -
شاغل در  ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني

 وزارت آموزش و پرورش
 روزانه 18554  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 4 -

 روزانه 18555  دانشگاه تفرش رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 6 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 

فقط مرد - شرايط در انتهاي دفترچه  - مي باشند   روزانه 18556  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 15 -

 روزانه 18557  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 16 - 
 روزانه 18558  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 12 - 

 روزانه 18559  تهران -دانشگاه خوارزمي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - محل تحصيل تهران
 روزانه 18560  دانشگاه دامغان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 روزانه 18561  كرمانشاه - دانشگاه رازي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 - 
 روزانه 18562  دانشگاه سمنان يش آناليز عدديرياضي كاربردي گرا 15 - 

 روزانه 18563  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 15 -
 روزانه 18564  تهران - دانشگاه شاهد  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 14 - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 18565  دانشگاه شهركرد ز عدديرياضي كاربردي گرايش آنالي 11 - 
 روزانه 18566  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 9 - 

 روزانه 18567  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 -
 روزانه 18568  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 7 - 
 روزانه 18569  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 روزانه 18570  دانشگاه شيراز رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3 - 

 روزانه 18571  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 4 -
 روزانه 18572  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  اضي كاربردي گرايش آناليز عدديري 13 - 
 روزانه 18573  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 20 - 
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  صفحه 157 
 

  ) 3مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نام عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 روزانه 18574  دانشگاه صنعتي شاهرود رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 7 -

 روزانه 18575  دانشگاه صنعتي شيراز رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 روزانه 18576  دانشگاه صنعتي قم كاربردي گرايش آناليز عددي رياضي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 18577  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - 
 روزانه 18578  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 13 -

 روزانه 18579  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر عددي رياضي كاربردي گرايش آناليز 12 - 
 روزانه 18580  دانشگاه فردوسي مشهد رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 6 - 

 روزانه 18581  دانشگاه قم رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 18582  دانشگاه كاشان ديرياضي كاربردي گرايش آناليز عد 13 -

 روزانه 18583  سنندج - دانشگاه كردستان  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 14 - 
 روزانه 18584  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 14 - 
 روزانه 18585  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 18 - 

 روزانه 18586  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 -
 روزانه 18587  دانشگاه مراغه رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 20 - 
 روزانه 18588  دانشگاه مالير رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 20 - 
 روزانه 18589  شگاه نيشابوردان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 20 - 

 روزانه 18590  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 -
 روزانه 18591  دانشگاه ياسوج رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - 
 روزانه 18592  دانشگاه يزد رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - 
 روزانه 18593  دانشگاه اراك سازيگرايش بهينه رياضي كاربردي 4 - 

 روزانه 18594  دانشگاه اصفهان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 5 -
 روزانه 18595  دانشگاه بجنورد سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 9 - 
 روزانه 18596  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 4 - 
 روزانه 18597  دانشگاه بيرجند سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 9 - 

 روزانه 18598  دانشگاه تبريز سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 5 -
 روزانه 18599  دانشگاه تربيت مدرس سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 5 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
فقط مرد - نتهاي دفترچه شرايط در ا - مي باشند   روزانه 18600  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 15 -

 روزانه 18601  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 14 - 
 روزانه 18602  حصيل كرج)تهران (محل ت -دانشگاه خوارزمي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 6 - 

 روزانه 18603  دانشگاه دامغان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 12 -
 روزانه 18604  كرمانشاه - دانشگاه رازي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 4 - 
 روزانه 18605  دانشگاه سمنان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 15 - 
 روزانه 18606  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  سازيهينهرياضي كاربردي گرايش ب 15 - 

 روزانه 18607  تهران - دانشگاه شاهد  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 7 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 18608  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 8 - 
 روزانه 18609  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  سازيينهرياضي كاربردي گرايش به 5 - 
 روزانه 18610  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 10 - 

 روزانه 18611  دانشگاه شيراز سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 6 -
 روزانه 18612  تهران -بير دانشگاه صنعتي اميرك سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 4 - 
 روزانه 18613  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 3 - 
 روزانه 18614  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 17 - 

 روزانه 18615  دانشگاه صنعتي شاهرود سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 11 -
 روزانه 18616  دانشگاه صنعتي شيراز سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 11 - 
 روزانه 18617  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 7 - 
 روزانه 18618  بهشهر - دانشگاه علم و فناوري مازندران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 15 - 

 روزانه 18619  دانشگاه فردوسي مشهد سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 10 -
 روزانه 18620  دانشگاه قم سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 15 - فقط مرد

 روزانه 18621  دانشگاه قم سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 18622  دانشگاه كاشان سازيرايش بهينهرياضي كاربردي گ 6 - 

 روزانه 18623  سنندج - دانشگاه كردستان  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 5 -
 روزانه 18624  رشت -دانشگاه گيالن  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 15 - 
 روزانه 18625  بابلسر -دانشگاه مازندران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 5 - 

 12 - فقط زن
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 روزانه 18626  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 7 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 روزانه 18627  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان

 - 7 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 روزانه 18628  كرمانشاه - دانشگاه رازي 

 - 10 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 روزانه 18629  دانشگاه سمنان

 - 20 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 روزانه 18630  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 روزانه 18631  تهران - دانشگاه شاهد 

 - 8 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 روزانه 18632  انشگاه شهركردد
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  ) 3مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 
- 9 

و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت
 اميكيدينهاي سيستم

 روزانه 18633  كرمان –دانشگاه شهيد باهنر 

 - 5 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 روزانه 18634  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
وزانهر 18635  اهواز - دانشگاه شهيد چمران   

 - 10 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 روزانه 18636  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 6 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 روزانه 18637  دانشگاه شيراز

 - 16 
و يفرانسيل د رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 روزانه 18638  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 6 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 روزانه 18639  دانشگاه كاشان

 - 9 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
انهروز 18640  دانشگاه يزد  

 نوبت دوم 18641  دانشگاه تفرش رياضي كاربردي 1 -
 نوبت دوم 18642  دانشگاه تهران رياضي كاربردي 4 - 
 نوبت دوم 18643  دانشگاه زنجان رياضي كاربردي 20 - 
 نوبت دوم 18644  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضي كاربردي 9 - 

 نوبت دوم 18645  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  رياضي كاربردي 3 -
 نوبت دوم 18646  دانشگاه صنعتي قوچان رياضي كاربردي 5 - 
 نوبت دوم 18647  خرم آباد -دانشگاه لرستان  رياضي كاربردي 2 - 
 نوبت دوم 18648  دانشگاه اروميه رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 - 

 نوبت دوم 18649  دانشگاه اصفهان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 2 -
 نوبت دوم 18650  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3 - فقط زن

 نوبت دوم 18651  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 2 - 
 نوبت دوم 18652  دانشگاه تبريز رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 20 - 

 نوبت دوم 18653  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 4 -
 نوبت دوم 18654  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 4 - 
 نوبت دوم 18655  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 2 - 
 نوبت دوم 18656  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 6 - 

 نوبت دوم 18657  تهران -دانشگاه خوارزمي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - محل تحصيل تهران
وبت دومن 18658  دانشگاه سمنان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 -   

 نوبت دوم 18659  تهران - دانشگاه شاهد  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 7 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 18660  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3 - 

 نوبت دوم 18661  زتبري - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3 -
 نوبت دوم 18662  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 4 - 
 نوبت دوم 18663  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 13 - 
 نوبت دوم 18664  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 - 

 نوبت دوم 18665  دانشگاه صنعتي قم رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 18666  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 6 - 
 نوبت دوم 18667  ددانشگاه فردوسي مشه رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 1 - 
 نوبت دوم 18668  دانشگاه كاشان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 9 - 

 نوبت دوم 18669  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 6 -
 نوبت دوم 18670  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 نوبت دوم 18671  دانشگاه مراغه گرايش آناليز عدديرياضي كاربردي  5 - 
 نوبت دوم 18672  دانشگاه مالير رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - 

 نوبت دوم 18673  دانشگاه نيشابور رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 -
 نوبت دوم 18674  دانشگاه ياسوج رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3 - 
 نوبت دوم 18675  دانشگاه يزد رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3 - 
 نوبت دوم 18676  دانشگاه اراك سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 - 

 نوبت دوم 18677  دانشگاه اصفهان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 -
 نوبت دوم 18678  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 - 
 نوبت دوم 18679  دانشگاه تبريز سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 3 - 
 نوبت دوم 18680  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 - 

 نوبت دوم 18681  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 6 -
 نوبت دوم 18682  دانشگاه سمنان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 10 - 

 نوبت دوم 18683  تهران - دانشگاه شاهد  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 18684  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 3 -
 نوبت دوم 18685  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  سازيياضي كاربردي گرايش بهينهر 3 -
 نوبت دوم 18686  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 3 -
 نوبت دوم 18687  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 3 -
 نوبت دوم 18688  بهشهر - دانشگاه علم و فناوري مازندران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 5 -
 نوبت دوم 18689  دانشگاه فردوسي مشهد سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 1 -
 نوبت دوم 18690  دانشگاه كاشان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 4 -
 نوبت دوم 18691  رشت -دانشگاه گيالن  ازيسرياضي كاربردي گرايش بهينه 7 -

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



گروه علوم پايههاي تحصيلي كدرشته محل 2جدول شماره                       1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 159 
 

  ) 3مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 نوبت دوم 18692  بابلسر –ران دانشگاه مازند سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 -

 7 - فقط زن
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 نوبت دوم 18693  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 5 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 نوبت دوم 18694  دانشگاه سمنان

 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 نوبت دوم 18695  تهران - دانشگاه شاهد 

 - 1 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 نوبت دوم 18696  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
و ديفرانسيل  رايش معادالترياضي كاربردي گ

 ديناميكيهاي سيستم
 نوبت دوم 18697  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 4 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 نوبت دوم 18698  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 4 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 نوبت دوم 18699  دانشگاه كاشان

 - 3 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 نوبت دوم 18700  دانشگاه يزد

 مجازي 18701  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي 40 - آموزش محور
 پرديس خودگردان 18702  دانشگاه صنعتي اروميه رديرياضي كارب 13 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18703  خرم آباد -دانشگاه لرستان  رياضي كاربردي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18704  دانشگاه اروميه رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز محل  پرديس خودگردان 18706  دانشگاه تبريز رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 20 -
) رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 20 -   پرديس خودگردان 18705 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

 پرديس خودگردان 18707  دانشگاه سمنان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18708  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18709  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آناليز عدديرياضي كاربردي گرايش  8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18710  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 2 - 
 پرديس خودگردان 18711  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 13 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18712  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18713  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18714  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 - ل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصي
 پرديس خودگردان 18715  دانشگاه يزد رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 تبريز

 پرديس خودگردان 18716  دانشگاه تبريز سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 5 -
) سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 5 -  پرديس خودگردان 18717 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

 پرديس خودگردان 18718  زاهدان - اه سيستان و بلوچستان دانشگ سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18719  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 7 - 

 پرديس خودگردان 18720  رشت -دانشگاه گيالن  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18721  بابلسر -دانشگاه مازندران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 پرديس خودگردان 18722  دانشگاه سمنان

 5 - ل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصي
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 پرديس خودگردان 18723  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 پرديس خودگردان 18724  دانشگاه يزد

 پيام نور 18725  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - 
 پيام نور 18726  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - 
 پيام نور 18727  مركز زرين شهر - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  يرياضي كاربردي گرايش آناليز عدد 10 - 

 پيام نور 18728  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 -
نور پيام 18729  مركز گناباد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 -   

 پيام نور 18730  مركز نيشابور - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - 
 پيام نور 18731  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - 

 پيام نور 18732  مركز سنندج - نور استان كردستان دانشگاه پيام  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 -
 پيام نور 18733  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 10 - 
 پيام نور 18734  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 10 - 
 پيام نور 18735  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  سازيي گرايش بهينهرياضي كاربرد 10 - 

 پيام نور 18736  مركز گناباد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 10 -
 پيام نور 18737  مركز مشهد - وي دانشگاه پيام نور استان خراسان رض سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 10 - 
 پيام نور 18738  مركز نيشابور - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 10 - 
 پيام نور 18739  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 10 - 

 مجازي پيام نور 18740  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  ي گرايش آناليز عدديرياضي كاربرد 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18741  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18742  مركز گناباد - اه پيام نور استان خراسان رضوي دانشگ سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18743  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18744  مركز شيراز - دانشگاه پيام نور استان فارس سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 18745  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني رياضي كاربردي 20 - 
 غيرانتفاعي 18746  مشهد -موسسه غيرانتفاعي توس  رياضي كاربردي 20 - 
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  ) 3مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 غيرانتفاعي 18747  تبريز –موسسه غيرانتفاعي دانشوران  رياضي كاربردي 20 -
 غيرانتفاعي 18748  كرمان - موسسه غيرانتفاعي عرفان  رياضي كاربردي 20 -
 غيرانتفاعي 18749  رشت - موسسه غيرانتفاعي كادوس  برديرياضي كار 20 -
 غيرانتفاعي 18750  محالت -موسسه غيرانتفاعي مهرگان  رياضي كاربردي 20 -
 غيرانتفاعي 18751  الهيجان - موسسه غيرانتفاعي انديشمند  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 20 -
 غيرانتفاعي 18752  مشهد -ه غيرانتفاعي سلمان موسس رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 20 -

 ) 4مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208

 روزانه 18753  بروجرد - دانشگاه آيت اله بروجردي  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 15 -  
 روزانه 18754  دانشگاه اراك رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 4 -
 روزانه 18755  دانشگاه اصفهان اليرياضي كاربردي گرايش رياضي م 5 -
 روزانه 18756  دانشگاه بيرجند رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 5 -
 روزانه 18757  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 12 -
 روزانه 18758  دانشگاه تربيت مدرس رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 5 -

 روزانه 18759  تهران -دانشگاه خوارزمي  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 12 - محل تحصيل تهران
 روزانه 18760  دانشگاه دامغان رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 16 -
 روزانه 18761  دانشگاه سمنان رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 20 -
 روزانه 18762  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  يرياضي كاربردي گرايش رياضي مال 8 -
 روزانه 18763  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 6 -
 روزانه 18764  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 2 -
 روزانه 18765  تهران -المه طباطبايي دانشگاه ع رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 15 -
 روزانه 18766  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 4 -
 روزانه 18767  دانشگاه يزد رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 7 -
 روزانه 18768  دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 10 -
 نوبت دوم 18769  بروجرد - دانشگاه آيت اله بروجردي  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 5 -
 نوبت دوم 18770  دانشگاه اراك رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 2 -
 نوبت دوم 18771  دانشگاه اصفهان رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 2 -

 نوبت دوم 18772  تهران -دانشگاه خوارزمي  ضي ماليرياضي كاربردي گرايش ريا 8 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 18773  دانشگاه سمنان رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 10 -
 نوبت دوم 18774  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 2 -
 نوبت دوم 18775  تهران -ركبير دانشگاه صنعتي امي رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 2 -
 نوبت دوم 18776  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 10 -
 نوبت دوم 18777  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 2 -
 نوبت دوم 18778  دانشگاه يزد رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 3 -

 پرديس خودگردان 18779  دانشگاه سمنان رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 5 - صيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تح
 پرديس خودگردان 18780  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 2 -

 پرديس خودگردان 18781  انشگاه يزدد رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 18782  واحد روانسر - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 10 -
 غيرانتفاعي 18783  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 20 -
 غيرانتفاعي 18784  الهيجان - موسسه غيرانتفاعي انديشمند  ماليرياضي كاربردي گرايش رياضي  20 -
 غيرانتفاعي 18785  بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 20 -
 غيرانتفاعي 18786  بهشهر -موسسه غيرانتفاعي تميشان  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 20 -

 ) 5ضريب  مجموعه رياضي (كد - 1208

 روزانه 18787  دانشگاه اصفهان رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 5 -  
 روزانه 18788  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 6 -
 روزانه 18789  دانشگاه بيرجند رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 6 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
فقط مرد - شرايط در انتهاي دفترچه  - اشند مي ب  روزانه 18790  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 15 -

 روزانه 18791  دانشگاه دامغان رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 18 -
 روزانه 18792  دانشگاه سمنان رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 12 -
 روزانه 18793  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 12 -

 روزانه 18794  تهران - دانشگاه شاهد  رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 7 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 18795  دانشگاه شهركرد رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 14 -
 روزانه 18796  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ايش رمز و كدرياضي كاربردي گر 10 -
 روزانه 18797  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 2 -
 روزانه 18798  دانشگاه صنعتي شاهرود رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 6 -
 روزانه 18799  دانشگاه كاشان رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 9 -
 نوبت دوم 18800  دانشگاه اصفهان رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 1 -
 نوبت دوم 18801  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 3 -
 نوبت دوم 18802  دانشگاه سمنان رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 8 -

 نوبت دوم 18803  تهران - دانشگاه شاهد  رايش رمز و كدرياضي كاربردي گ 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 18804  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 2 -
 نوبت دوم 18805  دانشگاه كاشان رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 5 -

 پرديس خودگردان 18806  دانشگاه سمنان و كد رياضي كاربردي گرايش رمز 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18807  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 2 -
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  صفحه 161 
 

  ) 6مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 
 روزانه 18808  تهران –دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 5 -

 روزانه 18809  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 5 - 
 نوبت دوم 18810  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 1 - 
 نوبت دوم 18811  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 5 - 

 پرديس خودگردان 18812  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 ) 7كد ضريب مجموعه رياضي ( - 1208

 روزانه 18813  دانشگاه تربيت مدرس رياضي كاربردي گرايش رياضيات زيستي 2 -  
 روزانه 18814  دانشگاه تربيت مدرس رياضي كاربردي گرايش رياضيات زيستي 3 - فاقد خوابگاه

 روزانه 18815  دانشگاه فردوسي مشهد رياضي كاربردي گرايش رياضيات زيستي 5 - 
 نوبت دوم 18816  دانشگاه فردوسي مشهد ردي گرايش رياضيات زيستيرياضي كارب 1 - 

 ) 8مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 روزانه 18817  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش رياضي 8 -  وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 18818  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  آموزش رياضي 12 - 
 روزانه 18819  دانشگاه فردوسي مشهد آموزش رياضي 5 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 18820  پرديس شهيد چمران تهران - دانشگاه فرهنگيان  آموزش رياضي 15 -

 نوبت دوم 18821  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش رياضي 8 - 
 نوبت دوم 18822  دانشگاه فردوسي مشهد آموزش رياضي 1 -

 پيام نور 18823  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  آموزش رياضي 10 - 
يغيرانتفاع 18824  تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  آموزش رياضي 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه   

 غيرانتفاعي 18825  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  آموزش رياضي 20 - 
 ) 9مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208

 روزانه 18826  دانشگاه بجنورد محاسبات نرم گرايش ساختارهاي جبر منطقي 11 -  
 روزانه 18827  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  محاسبات نرم گرايش ساختارهاي جبر منطقي 12 -
 روزانه 18828  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  محاسبات نرم گرايش ساختارهاي جبر منطقي 7 -

 نوبت دوم 18829  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  محاسبات نرم گرايش ساختارهاي جبر منطقي 3 - 
 غيرانتفاعي 18830  محالت -موسسه غيرانتفاعي مهرگان  محاسبات نرم گرايش ساختارهاي جبر منطقي 20 - 

 ) 1مجموعه علوم كامپيوتر (كد ضريب  - 1209

 روزانه 18831  دانشگاه تهران علوم كامپيوتر 12 -  
با گذراندن دروس گرايش هاي محاسبات 

علمي يا نظريه محاسبه در يكي از اين 
 گرايش ها فارغ التحصيل مي شوند

 روزانه 18832  انتهر - دانشگاه صنعتي شريف  علوم كامپيوتر 14 -

 روزانه 18833  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 7 - 
 روزانه 18834  دانشگاه تربيت مدرس علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 5 - 

زانهرو 18835  دانشگاه تربيت مدرس علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 1 - فاقد خوابگاه  

 روزانه 18836  دانشگاه دامغان علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 15 -
 روزانه 18837  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 16 - 
 روزانه 18838  دانشگاه يزد علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 13 - 

 روزانه 18839  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان ريه محاسبهعلوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظ 6 -
 روزانه 18840  تهران - دانشگاه شاهد  علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 4 - شرايط در انتهاي دفترچه

انهروز 18841  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 12 -   

 روزانه 18842  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 4 - 
 روزانه 18843  دانشگاه تبريز هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 7 -
نهروزا 18844  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 6 -  

 روزانه 18845  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 9 - 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 7 -   روزانه 18846  دانشگاه تبريز

علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 10 -  روزانه 18847  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 8 -  روزانه 18848  دانشگاه دامغان

علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 9 -   روزانه 18849  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان 
ش مصنوعيعلوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هو 6 - شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 18850  تهران - دانشگاه شاهد 

علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 5 -  روزانه 18851  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 3 -  روزانه 18852  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

حاسبات نرم و هوش مصنوعيعلوم كامپيوتر گرايش م 9 -   روزانه 18853  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 7 -   روزانه 18854  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

 نوبت دوم 18855  دانشگاه تهران علوم كامپيوتر 5 -
با گذراندن دروس گرايش هاي محاسبات 

ريه محاسبه در يكي از اين علمي يا نظ
 گرايش ها فارغ التحصيل مي شوند

 نوبت دوم 18856  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  علوم كامپيوتر 3 -

 نوبت دوم 18857  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 4 -
دوم نوبت 18858  دانشگاه يزد علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 4 -  

 نوبت دوم 18859  تهران - دانشگاه شاهد  علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 18860  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 5 - 

 نوبت دوم 18861  تهران -انشگاه صنعتي اميركبير د علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 4 -
 نوبت دوم 18862  دانشگاه تبريز هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 4 -
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  صفحه 162 
 

  ) 1مجموعه علوم كامپيوتر (كد ضريب  - 1209  ادامه 
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
حل كدم  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 نوبت دوم 18863  تهران –دانشگاه عالمه طباطبايي  هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 5 -

علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 4 -   نوبت دوم 18864  دانشگاه تبريز
ت نرم و هوش مصنوعيعلوم كامپيوتر گرايش محاسبا 2 - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 18865  تهران - دانشگاه شاهد 

علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 2 -   نوبت دوم 18866  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 5 -  نوبت دوم 18867  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 مجازي 18868  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 40 - محورآموزش 
 پرديس خودگردان 18869  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18870  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبهعلوم  12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18871  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
بريزمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ت  پرديس خودگردان 18872  دانشگاه تبريز هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 7 -

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 7 -  پرديس خودگردان 18873  دانشگاه تبريز
رايش محاسبات نرم و هوش مصنوعيعلوم كامپيوتر گ 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 18874  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 18875  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 غيرانتفاعي 18876  آبيك -فاعي غياث الدين جمشيد كاشانيدانشگاه غيرانت علوم كامپيوتر 20 - 
 غيرانتفاعي 18877  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  علوم كامپيوتر 20 - 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 20 -   غيرانتفاعي 18878  مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان 

 ) 2مجموعه علوم كامپيوتر (كد ضريب  - 1209

 روزانه 18879  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 6 -  
 روزانه 18880  تهران -دانشگاه خوارزمي  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 8 - محل تحصيل تهران

 روزانه 18881  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 9 -
 روزانه 18882  تهران - دانشگاه شاهد  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 10 - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 18883  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 5 - 
 روزانه 18884  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 3 - 

 روزانه 18885  دانشگاه تهران علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 7 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 روزانه 18886  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 10 - 
 روزانه 18887  هران (محل تحصيل كرج)ت -دانشگاه خوارزمي  علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 6 - 
 روزانه 18888  دانشگاه دامغان علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 8 - 

 روزانه 18889  تهران - دانشگاه شاهد  علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 18890  كرمان -ه شهيد باهنر دانشگا علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 5 - 

 روزانه 18891  دانشگاه تربيت مدرس بيوانفورماتيك 6 - اين رشته در گروه بيوفيزيك اجرا مي شود
 روزانه 18892  دانشگاه زابل بيوانفورماتيك 10 - 

وبت دومن 18893  تهران - دانشگاه شاهد  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 4 - شرايط در انتهاي دفترچه  

 نوبت دوم 18894  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 2 - 
 نوبت دوم 18895  دانشگاه تهران علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 3 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 18896  سبزوار - زواري دانشگاه حكيم سب علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 1 - 
 نوبت دوم 18897  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 6 -

 نوبت دوم 18898  دانشگاه زابل بيوانفورماتيك 4 - 
اين رشته در گروه بيوفيزيك اجرا مي شود. 

 آموزش محور -
 مجازي 18899  تربيت مدرس دانشگاه بيوانفورماتيك 30 -

 پرديس خودگردان 18900  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
اين رشته در گروه بيوفيزيك اجرا مي شود. 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -  پرديس خودگردان 18901  دانشگاه تربيت مدرس بيوانفورماتيك 5 -

 غيرانتفاعي 18902  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 20 - 
 غيرانتفاعي 18903  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  بيوانفورماتيك 20 -

 مجازي غيرانتفاعي 18904  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  و دانش علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم 40 - آموزش محور
 ) 1شناسي گياهي (كد ضريب زيست - 1213

 روزانه 18905  دانشگاه اراك شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 20 -  
 روزانه 18906  دانشگاه اروميه شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 16 - 
 روزانه 18907  دانشگاه اصفهان اسي گياهي گرايش فيزيولوژيشنزيست 5 - 

 روزانه 18908  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - فقط زن
 روزانه 18909  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 روزانه 18910  دانشگاه تبريز گرايش فيزيولوژيشناسي گياهي زيست 7 - 
 روزانه 18911  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 روزانه 18912  دانشگاه تربيت مدرس شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 

 روزانه 18913  دانشگاه تربيت مدرس يش فيزيولوژيشناسي گياهي گرازيست 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18914  دانشگاه تهران شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 روزانه 18915  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 روزانه 18916  ندانشگاه دامغا شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 20 - 
 روزانه 18917  دانشگاه زابل شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 3 - 

 روزانه 18918  دانشگاه زنجان شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 -
 روزانه 18919  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 7 -

 روزانه 18920  تهران - دانشگاه شاهد  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 12 - هشرايط در انتهاي دفترچ
 روزانه 18921  دانشگاه شهركرد شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 6 -
 روزانه 18922  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 9 -
 روزانه 18923  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ژيشناسي گياهي گرايش فيزيولوزيست 5 -
 روزانه 18924  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 7 -
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  صفحه 163 
 

  ) 1شناسي گياهي (كد ضريب زيست - 1213  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
دمحل ك  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 روزانه 18925  تبريز –دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 6 -

 روزانه 18926  دانشگاه شيراز شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 
 روزانه 18927  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 
 روزانه 18928  گرگان - دانشگاه گلستان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 12 - 

 روزانه 18929  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 6 -
 روزانه 18930  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 روزانه 18931  بابلسر -دانشگاه مازندران  گرايش فيزيولوژيشناسي گياهي زيست 7 - 
 روزانه 18932  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 

 روزانه 18933  دانشگاه مراغه شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 -
 روزانه 18934  يردانشگاه مال شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 20 - 
 روزانه 18935  دانشگاه ياسوج شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 نوبت دوم 18936  دانشگاه اراك شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 15 - 

 نوبت دوم 18937  دانشگاه اروميه شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 5 -
 نوبت دوم 18938  دانشگاه اصفهان يشناسي گياهي گرايش فيزيولوژزيست 2 - 

 نوبت دوم 18939  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 3 - فقط زن
 نوبت دوم 18940  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 3 - 

 نوبت دوم 18941  شگاه تبريزدان شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 5 -
 نوبت دوم 18942  دانشگاه تهران شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 نوبت دوم 18943  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 نوبت دوم 18944  دانشگاه زابل شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 3 - 

 نوبت دوم 18945  دانشگاه زنجان شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 1 -
 نوبت دوم 18946  تهران - دانشگاه شاهد  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 3 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 18947  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 
 نوبت دوم 18948  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 1 - 

 نوبت دوم 18949  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 -
 نوبت دوم 18950  گرگان - دانشگاه گلستان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 
 نوبت دوم 18951  خرم آباد -دانشگاه لرستان  اهي گرايش فيزيولوژيشناسي گيزيست 2 - 
 نوبت دوم 18952  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 

 نوبت دوم 18953  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 3 -
 نوبت دوم 18954  دانشگاه ياسوج زيولوژيشناسي گياهي گرايش فيزيست 3 - 

 پرديس خودگردان 18955  دانشگاه اروميه شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 18956  دانشگاه تبريز شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 7 -

 شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 18957  واقع در كرج)
 پرديس خودگردان 18958  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 18959  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  ناسي گياهي گرايش فيزيولوژيشزيست 10 - 
 پيام نور 18960  مركز نقده - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 پيام نور 18961  مركز نجف اباد - ستان اصفهان دانشگاه پيام نور ا شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 

 پيام نور 18962  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 -
 پيام نور 18963  مركز رودسر -دانشگاه پيام نور استان گيالن  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 پيام نور 18964  مركز رامسر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  اهي گرايش فيزيولوژيشناسي گيزيست 10 - 
 پيام نور 18965  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 

 ) 2شناسي گياهي (كد ضريب زيست - 1213

شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 18 -    روزانه 18966  دانشگاه اراك
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 15 -   روزانه 18967  دانشگاه اروميه

شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 6 -  روزانه 18968  دانشگاه اصفهان
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 10 - فقط زن  روزانه 18969  تهران - الزهرا(س) (ويژه خواهران)  دانشگاه

شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 8 -   روزانه 18970  دانشگاه ايالم
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 2 -   روزانه 18971  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 

شناسيبوم شناسي گياهي گرايش سيستماتيك وزيست 6 -  روزانه 18972  دانشگاه تبريز
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 3 -   روزانه 18973  دانشگاه تربيت مدرس

شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 1 - فاقد خوابگاه  روزانه 18974  دانشگاه تربيت مدرس
شناسيبوم شناسي گياهي گرايش سيستماتيك وزيست 4 -   روزانه 18975  دانشگاه تهران

شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 7 -  روزانه 18976  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 6 -   روزانه 18977  دانشگاه شهركرد
شناسيتيك و بومشناسي گياهي گرايش سيستمازيست 4 -   روزانه 18978  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 5 -   روزانه 18979  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 7 -  روزانه 18980  اهواز - دانشگاه شهيد چمران 
شناسيياهي گرايش سيستماتيك و بومشناسي گزيست 8 -   روزانه 18981  دانشگاه فردوسي مشهد

محل انجام رساله در پژوهشكده علوم گياهي شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 2 -  روزانه 18982  دانشگاه فردوسي مشهد
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 6 -   روزانه 18983  گرگان - دانشگاه گلستان 

شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 10 -  روزانه 18984  دانشگاه گنبد
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 3 -   روزانه 18985  رشت -دانشگاه گيالن 
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 2 -   روزانه 18986  دخرم آبا -دانشگاه لرستان 
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 14 -   روزانه 18987  بابلسر -دانشگاه مازندران 

شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 7 -  روزانه 18988  دانشگاه ياسوج
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  صفحه 164 
 

  ) 2شناسي گياهي (كد ضريب زيست - 1213  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 12 -  نوبت دوم 18989  دانشگاه اراك

شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 5 -  دومنوبت  18990  دانشگاه اروميه  

شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 2 -   نوبت دوم 18991  دانشگاه اصفهان
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 4 - فقط زن  نوبت دوم 18992  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 4 -  نوبت دوم 18993  ايالم دانشگاه
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 1 -   نوبت دوم 18994  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 4 -   نوبت دوم 18995  دانشگاه تبريز
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 3 -   نوبت دوم 18996  راندانشگاه ته

شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 2 -  نوبت دوم 18997  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 2 -   نوبت دوم 18998  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
شناسيو بوم شناسي گياهي گرايش سيستماتيكزيست 1 -   نوبت دوم 18999  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 4 -   نوبت دوم 19000  دانشگاه فردوسي مشهد

شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 3 -  نوبت دوم 19001  گرگان - دانشگاه گلستان 
شناسييش سيستماتيك و بومشناسي گياهي گرازيست 1 -   نوبت دوم 19002  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 7 -   نوبت دوم 19003  بابلسر -دانشگاه مازندران 
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 3 -   نوبت دوم 19004  دانشگاه ياسوج
ودگردان دانشگاه تبريزمحل تحصيل پرديس خ شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 6 -  پرديس خودگردان 19005  دانشگاه تبريز

شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 3 -  تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 
 پرديس خودگردان 19006  واقع در كرج)

شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 5 - س خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پردي  پرديس خودگردان 19007  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 10 -   پيام نور 19008  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
شناسيسيستماتيك و بوم شناسي گياهي گرايشزيست 10 -   پيام نور 19009  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 

شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 10 -  پيام نور 19010  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 ) 3شناسي گياهي (كد ضريب زيست - 1213

 روزانه 19011  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  سلولي و تكوينيشناسي گياهي گرايش زيست 4 -  
 روزانه 19012  دانشگاه تبريز شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 7 -

 روزانه 19013  دانشگاه تربيت مدرس شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 3 - 
 روزانه 19014  دانشگاه تربيت مدرس يشناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينزيست 1 - فاقد خوابگاه

 روزانه 19015  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 6 - 
 روزانه 19016  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 4 -

 روزانه 19017  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  نيشناسي گياهي گرايش سلولي و تكويزيست 4 - 
 نوبت دوم 19018  دانشگاه تبريز شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 5 - 
 نوبت دوم 19019  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 2 - 

 نوبت دوم 19020  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  لي و تكوينيشناسي گياهي گرايش سلوزيست 1 -
 نوبت دوم 19021  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 2 - 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز خودگردان پرديس 19022  دانشگاه تبريز شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 7 -  

 شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 4 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 19023  واقع در كرج)

 پيام نور 19024  مركز اروميه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 - 
 پيام نور 19025  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 -

 پيام نور 19026  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 - 
 پيام نور 19027  مركز همدان - نور استان همدان  دانشگاه پيام شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 - 
 غيرانتفاعي 19028  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 20 - 

 ) 1شناسي جانوري (كد ضريب زيست - 1214

 روزانه 19029  دانشگاه اراك شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 5 -  
 روزانه 19030  دانشگاه اروميه شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 15 - 

 روزانه 19031  دانشگاه اصفهان شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 5 -
 روزانه 19032  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 
 روزانه 19033  يزدانشگاه تبر شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 روزانه 19034  دانشگاه تهران شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 

 روزانه 19035  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 4 -
 روزانه 19036  دانشگاه دامغان شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 7 - 

 روزانه 19037  تهران - دانشگاه شاهد  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 9 - تهاي دفترچهشرايط در ان
 روزانه 19038  دانشگاه شهركرد شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 

 روزانه 19039  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 9 -
 روزانه 19040  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  گرايش فيزيولوژيشناسي جانوري زيست 5 - 
 روزانه 19041  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 روزانه 19042  دانشگاه شيراز شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 7 - 

 روزانه 19043  بابلسر -ندران دانشگاه ماز شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 10 -
 روزانه 19044  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 نوبت دوم 19045  دانشگاه اراك شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 
 نوبت دوم 19046  دانشگاه اروميه شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 

 نوبت دوم 19047  دانشگاه اصفهان شناسي جانوري گرايش فيزيولوژييستز 2 -
 نوبت دوم 19048  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 نوبت دوم 19049  دانشگاه تبريز شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 
 نوبت دوم 19050  نشگاه تهراندا شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
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  صفحه 165 
 

  ) 1شناسي جانوري (كد ضريب زيست - 1214  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 نوبت دوم 19051  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 2 -

 نوبت دوم 19052  تهران - دانشگاه شاهد  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 19053  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 3 - 
 نوبت دوم 19054  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  يشناسي جانوري گرايش فيزيولوژزيست 1 - 

 نوبت دوم 19055  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 4 -
 نوبت دوم 19056  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 3 - 

 پرديس خودگردان 19057  دانشگاه اروميه اسي جانوري گرايش فيزيولوژيشنزيست 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 19058  دانشگاه تبريز شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 6 -

 شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
خودگردان  تهران (محل تحصيل پرديس -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 19059  واقع در كرج)
 پرديس خودگردان 19060  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

نور پيام 19061  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 10 -   

 پيام نور 19062  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 پيام نور 19063  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 

 ) 2شناسي جانوري (كد ضريب زيست - 1214

 روزانه 19064  دانشگاه اراك ي جانوري گرايش بيوسيستماتيكشناسزيست 7 -  
 روزانه 19065  دانشگاه تهران شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 6 - 

 روزانه 19066  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 13 -
 روزانه 19067  انشگاه زنجاند شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 10 - 
 روزانه 19068  دانشگاه شهركرد شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 8 - 
 روزانه 19069  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 12 - 

 روزانه 19070  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 5 -
 روزانه 19071  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 5 - 
 روزانه 19072  دانشگاه شيراز شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 10 - 
 روزانه 19073  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 5 - 

 روزانه 19074  گرگان - دانشگاه گلستان  انوري گرايش بيوسيستماتيكشناسي جزيست 6 -
 روزانه 19075  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 6 - 
 روزانه 19076  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 3 - 

 روزانه 19077  دانشگاه ياسوج يوسيستماتيكشناسي جانوري گرايش بزيست 3 - فقط زن
 روزانه 19078  دانشگاه ياسوج شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 4 - فقط مرد

 نوبت دوم 19079  دانشگاه اراك شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 4 - 
ومنوبت د 19080  دانشگاه تهران شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 2 -   

 نوبت دوم 19081  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 2 - 
 نوبت دوم 19082  دانشگاه زنجان شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 1 -

 نوبت دوم 19083  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 4 - 
 نوبت دوم 19084  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكستزي 1 - 
 نوبت دوم 19085  گرگان - دانشگاه گلستان  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 3 - 

 نوبت دوم 19086  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 1 -
 نوبت دوم 19087  دانشگاه ياسوج سي جانوري گرايش بيوسيستماتيكشنازيست 3 - 

 پرديس خودگردان 19088  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19089  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 19090  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 10 -
 پيام نور 19091  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 10 - 

 ) 3شناسي جانوري (كد ضريب زيست - 1214

 روزانه 19092  دانشگاه اراك شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 12 -  
 روزانه 19093  دانشگاه اردكان شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 - 
 روزانه 19094  دانشگاه اروميه شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 8 - 
 روزانه 19095  دانشگاه اصفهان شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينييستز 3 - 

 روزانه 19096  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 6 -
 روزانه 19097  دانشگاه دامغان شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 - 
 روزانه 19098  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  انوري گرايش سلولي و تكوينيشناسي جزيست 4 - 
 روزانه 19099  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 5 - 
 روزانه 19100  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 - 
 روزانه 19101  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 - 
 نوبت دوم 19102  دانشگاه اراك شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 8 - 
 نوبت دوم 19103  دانشگاه اردكان شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 - 
 نوبت دوم 19104  دانشگاه اروميه كوينيشناسي جانوري گرايش سلولي و تزيست 4 - 
 نوبت دوم 19105  دانشگاه اصفهان شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 2 - 
 نوبت دوم 19106  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 2 - 
 نوبت دوم 19107  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 1 - 
 نوبت دوم 19108  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 1 - 

 شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 2 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

نپرديس خودگردا 19109  واقع در كرج)  

 پرديس خودگردان 19110  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 19111  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 -
 پيام نور 19112  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  گرايش سلولي و تكويني شناسي جانوريزيست 10 -
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  صفحه 166 
 

  ) 3شناسي جانوري (كد ضريب زيست - 1214  ادامه 
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 پيام نور 19113  مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 -

 پيام نور 19114  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 - 
 غيرانتفاعي 19115  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  گرايش سلولي و تكوينيشناسي جانوري زيست 10 - با همكاري پژوهشگاه رويان

 غيرانتفاعي 19116  خرمشهر - موسسه غيرانتفاعي اروندان  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 20 - 
 ) 1زيست (كد ضريب مجموعه علوم محيط -  1215

 روزانه 19117  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  زيست دريامحيط 7 -  
 روزانه 19118  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار زيست دريامحيط 7 - 

 روزانه 19119  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر زيست دريامحيط 12 -
 روزانه 19120  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  زيست دريامحيط 8 - 
 نوبت دوم 19121  بوشهر -ج فارس دانشگاه خلي زيست دريامحيط 4 - 
 نوبت دوم 19122  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار زيست دريامحيط 7 - 

 نوبت دوم 19123  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  زيست دريامحيط 4 -
 ) 2زيست (كد ضريب مجموعه علوم محيط -  1215

زانهرو 19124  دانشگاه اروميه علوم محيط زيست 15 -    
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 وزارت آموزش و پرورش
 روزانه 19125  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  علوم محيط زيست 10 -

 روزانه 19126  دانشگاه تهران علوم محيط زيست 5 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
 روزانه 19127  ران (محل تحصيل كرج)ته -دانشگاه خوارزمي  علوم محيط زيست 4 - 
 روزانه 19128  دانشگاه زنجان علوم محيط زيست 20 - 
 روزانه 19129  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم محيط زيست 3 - 

 نوبت دوم 19130  دانشگاه اروميه علوم محيط زيست 5 -
 نوبت دوم 19131  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  علوم محيط زيست 10 - 

 نوبت دوم 19132  دانشگاه تهران علوم محيط زيست 3 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
 نوبت دوم 19133  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  علوم محيط زيست 2 - 

 نوبت دوم 19134  دانشگاه زنجان علوم محيط زيست 4 -
 نوبت دوم 19135  بابلسر -ان دانشگاه مازندر علوم محيط زيست 3 - 

 علوم محيط زيست 2 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 19136  واقع در كرج)

 ) 1شناسي دريا (كد ضريب زيست - 1216

 شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 11 -  
يعي و دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع طب

 روزانه 19137  علوم دريايي شهرستان نور)
 روزانه 19138  دانشگاه تهران شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 4 -

 روزانه 19139  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 8 - 
 روزانه 19140  تهران -يد بهشتي دانشگاه شه شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 7 - 

 روزانه 19141  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 5 -
 روزانه 19142  دانشگاه گنبد شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 10 -

زانهرو 19143  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 12 -   

 روزانه 19144  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 8 - 
 روزانه 19145  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شناسي دريا گرايش گياهان دريازيست 5 -
 روزانه 19146  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي دريا گرايش گياهان دريازيست 8 -

 نوبت دوم 19147  دانشگاه تهران شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 1 - 
 نوبت دوم 19148  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 8 - 

 نوبت دوم 19149  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 3 -
 نوبت دوم 19150  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي دريا گرايش جانوران درياتزيس 4 -

 نوبت دوم 19151  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي دريا گرايش گياهان دريازيست 4 - 
 پرديس خودگردان 19152  نتهرا -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19153  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 2شناسي دريا (كد ضريب زيست - 1216

 روزانه 19154  ريايي چابهاردانشگاه دريانوردي و علوم د شناسي درياشناسي دريا گرايش بومزيست 8 -  
 روزانه 19155  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شناسي درياشناسي دريا گرايش بومزيست 9 -
 روزانه 19156  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي درياشناسي دريا گرايش بومزيست 20 -

 روزانه 19157  بندر عباس -ن دانشگاه هرمزگا شناسي درياشناسي دريا گرايش بومزيست 8 - 
 روزانه 19158  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار شناسي دريا گرايش آلودگي دريازيست 7 - 
 روزانه 19159  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شناسي دريا گرايش آلودگي دريازيست 6 - 
 روزانه 19160  بندر عباس -مزگان دانشگاه هر شناسي دريا گرايش آلودگي دريازيست 6 - 
 نوبت دوم 19161  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار شناسي درياشناسي دريا گرايش بومزيست 8 - 
 نوبت دوم 19162  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي درياشناسي دريا گرايش بومزيست 8 - 
 نوبت دوم 19163  بندر عباس -انشگاه هرمزگان د شناسي درياشناسي دريا گرايش بومزيست 4 - 
 نوبت دوم 19164  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار شناسي دريا گرايش آلودگي دريازيست 7 - 
 نوبت دوم 19165  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي دريا گرايش آلودگي دريازيست 3 - 

 ) 1 شناسي فيزيكي (كد ضريباقيانوس - 1217
 روزانه 19166  دانشگاه تهران شناسي فيزيكياقيانوس 7 -  محل تحصيل موسسه ژيوفيزيك

 روزانه 19167  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شناسي فيزيكياقيانوس 5 - 
 روزانه 19168  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي فيزيكياقيانوس 8 - 
 روزانه 19169  بندر عباس -ه هرمزگان دانشگا شناسي فيزيكياقيانوس 12 - 
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  صفحه 167 
 

  ) 1شناسي فيزيكي (كد ضريب اقيانوس - 1217  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوسيشناسي فيزيكي گرايش ديناميك اقيااقيانوس 10 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي و 

 روزانه 19170  علوم دريايي شهرستان نور)

 نوبت دوم 19171  دانشگاه تهران شناسي فيزيكياقيانوس 4 - محل تحصيل موسسه ژيوفيزيك
 نوبت دوم 19172  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي فيزيكياقيانوس 1 -
 نوبت دوم 19173  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي فيزيكياقيانوس 4 -

 پرديس خودگردان 19174  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شناسي فيزيكياقيانوس 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان شماره دو 

 بندرعباس
 پرديس خودگردان 19175  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي فيزيكياقيانوس 4 -

 ) 1مجموعه تاريخ و فلسفه علم (كد ضريب  - 1218

 روزانه 19176  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فلسفه علم 6 -  
 روزانه 19177  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  فلسفه علم 20 -
 نوبت دوم 19178  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فلسفه علم 6 -
 پرديس خودگردان 19179  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فلسفه علم 3 -

 غيرانتفاعي 19180  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  فلسفه علم 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 ) 2مجموعه تاريخ و فلسفه علم (كد ضريب  - 1218

 روزانه 19181  دانشگاه تهران تاريخ علم گرايش نجوم در جهان اسالم 3 -  
 روزانه 19182  دانشگاه تهران تاريخ علم گرايش فيزيك و فناوري در جهان اسالم 3 -
 نوبت دوم 19183  دانشگاه تهران تاريخ علم گرايش نجوم در جهان اسالم 2 -
 نوبت دوم 19184  دانشگاه تهران تاريخ علم گرايش فيزيك و فناوري در جهان اسالم 2 -

 ) 1اختي (كد ضريب علوم شن - 1219

 روزانه 19185  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  علوم شناختي گرايش ذهن، مغز و تربيت 7 -  
 روزانه 19186  دانشگاه اصفهان شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 3 -
 روزانه 19187  دانشگاه تبريز شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 6 -
 روزانه 19188  دانشگاه تربيت مدرس شناسي شناختيرايش روانعلوم شناختي گ 5 -
 روزانه 19189  دانشگاه تهران شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 5 -

 شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 8 - 
دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روان شناسي و علوم 

 روزانه 19190  تربيتي مهدي شهر)

 روزانه 19191  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي شناختيوم شناختي گرايش روانعل 10 -
 روزانه 19192  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 8 -
 روزانه 19193  سنندج - دانشگاه كردستان  شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 15 -
 روزانه 19194  دانشگاه تهران گرايش توانبخشي شناختيعلوم شناختي  4 -
 روزانه 19195  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 9 -

 روزانه 26467  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 8 -  
 نوبت دوم 19196  دانشگاه اصفهان شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 2 -
 نوبت دوم 19197  دانشگاه تبريز شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 4 -
 نوبت دوم 19198  دانشگاه تهران شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 5 -

 شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 4 - 
سي و علوم دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روان شنا

 نوبت دوم 19199  تربيتي مهدي شهر)

 نوبت دوم 19200  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 3 -
 نوبت دوم 19201  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 2 -
 نوبت دوم 19202  سنندج - نشگاه كردستان دا شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 6 -
 نوبت دوم 19203  دانشگاه تهران علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 3 -
 نوبت دوم 19204  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 4 -

 نوبت دوم 26468  هرانت -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 4 - 
 پرديس خودگردان 19205  دانشگاه تبريز شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 6 -

 پرديس خودگردان 19206  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 19207  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  ختي گرايش ذهن، مغز و تربيتعلوم شنا 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 19208  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 15 -
 غيرانتفاعي 19209  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 15 -
 غيرانتفاعي 19210  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  علوم شناختي گرايش رسانه 15 -
 غيرانتفاعي 19211  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  علوم شناختي گرايش طراحي و خالقيت 15 -

 ) 1مجموعه علوم اطالعاتي (كد ضريب  - 1220
 روزانه 19212  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي بيوتروريسم - 20  فقط مرد -ترچه شرايط در انتهاي دف

 ) 2مجموعه علوم اطالعاتي (كد ضريب  - 1220
 روزانه 19213  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي شناسي امنيتيعلوم جرم - 20  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
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  صفحه 168 
 

  ي كارشناسي ارشد گروه فني و مهندسيهاي تحصيلكدرشته محل -3جدول شماره 
 )1مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  -  1251

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 19215  ميهدانشگاه ارو مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 15 - 
 روزانه 19216  دانشگاه اصفهان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 - 

 روزانه 19217  دانشگاه بيرجند مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 14 -
 روزانه 19218  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 9 - 

رسمي يا پيماني شاغل در  ويژه فرهنگيان
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 19219  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 -

 روزانه 19220  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 8 - 
 روزانه 19221  دانشگاه تربيت مدرس ارهاي مجتمع الكترونيكمهندسي برق گرايش مد 7 - فاقد خوابگاه

 روزانه 19222  دانشگاه تفرش مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 8 -
 روزانه 19223  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 9 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
 فقط مرد - ايط در انتهاي دفترچه شر - مي باشد. 

 روزانه 19224  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 15 -

 روزانه 19225  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 12 - 
 روزانه 19226  كرمانشاه - دانشگاه رازي  كترونيكمهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع ال 5 - 

 روزانه 19227  دانشگاه زنجان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 9 -
 روزانه 19228  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 - 

 روزانه 19229  تهران - دانشگاه شاهد  ترونيكمهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الك 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 19230  دانشگاه شهركرد مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 17 - 

 روزانه 19231  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 19 -
 روزانه 19232  تهران -گاه شهيد بهشتي دانش مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 - 
 روزانه 19233  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 19 - 
 روزانه 19234  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 - 

 روزانه 19235  دانشگاه شيراز الكترونيك مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 5 -
 روزانه 19236  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 11 - 
 روزانه 19237  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 - 
 روزانه 19238  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور  يكمهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترون 11 - 

 روزانه 19239  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص)  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 9 -
 روزانه 19240  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 - 
 روزانه 19241  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 12 - 
 روزانه 19242  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 9 - 

 روزانه 19243  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 11 -
 روزانه 19244  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 7 - 

 روزانه 19245  دانشگاه صنعتي قم مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 19246  دانشگاه صنعتي كرمانشاه مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 12 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 روزانه 19247  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 12 -

 روزانه 19248  ابلدانشگاه صنعتي نوشيرواني ب مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 7 -
 روزانه 19249  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 16 -
 روزانه 19250  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 8 -

 روزانه 19251  نوشهر - دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  تمع الكترونيكمهندسي برق گرايش مدارهاي مج 6 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 19252  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 3 -
 روزانه 19253  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 10 -
 روزانه 19254  سنندج - دانشگاه كردستان  ي مجتمع الكترونيكمهندسي برق گرايش مدارها 4 -
 روزانه 19255  گرگان - دانشگاه گلستان  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 10 -
 روزانه 19256  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 14 -
 روزانه 19257  خرم آباد -دانشگاه لرستان  ع الكترونيكمهندسي برق گرايش مدارهاي مجتم 12 -
 روزانه 19258  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 18 -

 - 12 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19259  دانشگاه بناب

 - 11 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19260  دانشگاه تبريز

 - 4 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19261  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

- 6 
هاي ميكرو و ارهمهندسي برق گرايش افز

 نانوالكترونيك
 روزانه 19262  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 8 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19263  دانشگاه تربيت مدرس

 7 - فاقد خوابگاه
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19264  دانشگاه تربيت مدرس

 - 8 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19265  دانشگاه تفرش

 - 12 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19266  دانشگاه تهران
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  صفحه 169 
 

  )1مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  -  1251  ادامه  
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل ان رشته / گرايشعنو نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
فقط مرد - شرايط در انتهاي دفترچه  - مي باشد.   روزانه 19267  تهران –سين (ع ) دانشگاه جامع امام ح هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 15 -

 روزانه 19268  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 10 -
 روزانه 19269  كرمانشاه - دانشگاه رازي  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 4 - 
 روزانه 19270  دانشگاه سمنان ي ميكرو و نانوالكترونيكهامهندسي برق گرايش افزاره 20 - 
 روزانه 19271  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 6 - 

 روزانه 19272  تهران - دانشگاه شاهد  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 19273  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 6 - 
 روزانه 19274  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 10 - 
 روزانه 19275  دانشگاه شيراز نيكهاي ميكرو و نانوالكترومهندسي برق گرايش افزاره 6 - 

 روزانه 19276  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 3 -
 روزانه 19277  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 11 - 
 روزانه 19278  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي ميكرو و نانوالكترونيكش افزارهمهندسي برق گراي 11 - 
 روزانه 19279  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 20 - 

 روزانه 19280  تي شاهروددانشگاه صنع هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 8 -
 روزانه 19281  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 8 - 
 روزانه 19282  دانشگاه صنعتي شيراز هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 9 - 
 روزانه 19283  دانشگاه صنعتي كرمانشاه لكترونيكهاي ميكرو و نانوامهندسي برق گرايش افزاره 12 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 روزانه 19284  دانشگاه صنعتي مالك اشتر هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 12 -

 روزانه 19285  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاي ميكرو و نانوالكترونيكارهمهندسي برق گرايش افز 6 - 
 روزانه 19286  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 10 -

 روزانه 19287  دانشگاه فردوسي مشهد هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 1 - 
 روزانه 19288  سنندج - دانشگاه كردستان  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 5 - 
 روزانه 19289  گرگان - دانشگاه گلستان  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 6 - 

 روزانه 19290  رشت -گيالن  دانشگاه هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 4 -
 روزانه 19291  خرم آباد -دانشگاه لرستان  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 6 - 
 روزانه 19292  دانشگاه اصفهان هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 4 - 
 روزانه 19293  گاه تفرشدانش هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 12 - 

 روزانه 19294  دانشگاه تهران هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 6 -
 روزانه 19295  دانشگاه زنجان هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 8 - 

 روزانه 19296  تهران - اه شاهد دانشگ هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 19297  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 12 - 

 روزانه 19298  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 6 -
 روزانه 19299  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  يك ديجيتالهاي الكترونمهندسي برق گرايش سيستم 6 - 
 روزانه 19300  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 12 - 
 روزانه 19301  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 9 - 

 روزانه 19303  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 8 - ل تحصيل دانشكده مهندسي خودرومح
 روزانه 19302  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 11 - 
 روزانه 19304  رشت -دانشگاه گيالن  لكترونيك ديجيتالهاي امهندسي برق گرايش سيستم 7 - 
 روزانه 19305  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 10 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
فقط مرد - شرايط در انتهاي دفترچه  - مي باشد.   روزانه 19306  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  لكترونيكمهندسي برق گرايش جنگ ا 20 -

شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 فقط مرد -دفترچه 

 روزانه 19307  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) مهندسي برق گرايش جنگ الكترونيك 20 -
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 

فقط مرد - شرايط در انتهاي دفترچه  - . مي باشد - 15 
مهندسي پدافند غيرعامل گرايش افا (استتار، فريب و 

(  اختفا
 روزانه 19308  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
محل  -شرايط در انتهاي دفترچه  -مي باشد 

 تحصيل تهران
- 12 

د غيرعامل گرايش افا (استتار، فريب و مهندسي پدافن
(  اختفا

 روزانه 19309  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 روزانه 19310  دانشگاه اصفهان اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 - 
 روزانه 19311  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 6 -

 روزانه 19312  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 4 - 
 روزانه 19313  دانشگاه شيراز اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 4 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 19314  نتهرا -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 -
 روزانه 19315  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 3 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي

 روزانه 19316  دانشگاه اصفهان اي گرايش گداخت هسته ايمهندسي هسته 2 - 
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 19317  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ايش گداخت هسته اياي گرمهندسي هسته 2 -

 روزانه 19318  دانشگاه اصفهان اي گرايش راكتورمهندسي هسته 2 - 
 روزانه 19319  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان اي گرايش راكتورمهندسي هسته 5 -

 روزانه 19320  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش راكتورمهندسي هسته 3 - 
 روزانه 19321  دانشگاه شيراز اي گرايش راكتورمهندسي هسته 3 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 19322  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش راكتورمهندسي هسته 1 -
 روزانه 19323  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش راكتورندسي هستهمه 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي

 روزانه 19324  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان اي گرايش پرتوپزشكيمهندسي هسته 6 - 
 روزانه 19325  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش پرتوپزشكيمهندسي هسته 4 - 
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  صفحه 170 
 

  )1مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  -  1251  ادامه  
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 روزانه 19326  دانشگاه شيراز اي گرايش پرتوپزشكيمهندسي هسته 3 -

ي و فيزيكمحل تحصيل دانشكده مهندسي انرژ  روزانه 19327  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش پرتوپزشكيمهندسي هسته 4 -
 روزانه 19328  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش پرتوپزشكيمهندسي هسته 3 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي

 روزانه 19329  دانشگاه بناب مهندسي فتونيك 12 - 
نشكده مهندسي انرژي و فيزيكمحل تحصيل دا  روزانه 19330  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي فتونيك 5 -

 روزانه 19331  دانشگاه تبريز مهندسي فتونيك گرايش نانوفتونيك 11 - محل تحصيل دانشكده مهندسي فناوريهاي نوين
 روزانه 19332  دانشگاه تهران وفتونيكمهندسي فتونيك گرايش نان 7 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 روزانه 19333  دانشگاه تبريز مهندسي نانوفناوري گرايش نانوالكترونيك 11 - محل تحصيل دانشكده مهندسي فناوريهاي نوين
 روزانه 19334  دانشگاه شيراز مهندسي نانوفناوري گرايش نانوالكترونيك 10 - محل تحصيل دانشكده فناوري هاي نوين

 روزانه 19335  دانشگاه اروميه مهندسي سيستم هاي ميكرو و نانوالكترومكانيك 15 - 
 روزانه 19336  دانشگاه تهران مهندسي سيستم هاي ميكرو و نانوالكترومكانيك 5 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 روزانه 19337  دانشگاه تهران آموزش مهندسي 1 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 26483  دانشگاه يزد هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 13 -  
 نوبت دوم 19338  دانشگاه اروميه مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 - 
 نوبت دوم 19339  دانشگاه اصفهان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 - 

 نوبت دوم 19340  دانشگاه بيرجند مجتمع الكترونيك مهندسي برق گرايش مدارهاي 2 -
 نوبت دوم 19341  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 -

 نوبت دوم 19342  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 - 
 نوبت دوم 19343  دانشگاه تهران تمع الكترونيكمهندسي برق گرايش مدارهاي مج 3 - 

 نوبت دوم 19344  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 1 -
 نوبت دوم 19345  دانشگاه زنجان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 -

 نوبت دوم 19346  دانشگاه سمنان يكمهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترون 10 - 
 نوبت دوم 19347  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 3 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 19348  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 3 -
 نوبت دوم 19349  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مجتمع الكترونيك مهندسي برق گرايش مدارهاي 2 -

 نوبت دوم 19350  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 - 
 نوبت دوم 19351  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 - 

 نوبت دوم 19352  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك مهندسي 5 -
 نوبت دوم 19353  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 -

 نوبت دوم 19354  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 3 - 
 نوبت دوم 19355  دانشگاه صنعتي قم مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 نوبت دوم 19356  گاه صنعتي مالك اشتردانش مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 12 -

 نوبت دوم 19357  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 - 
 نوبت دوم 19358  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 8 - 
 نوبت دوم 19359  تهران -انشگاه علم و صنعت ايران د مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 - 

 نوبت دوم 19360  نوشهر - دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 19361  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 1 - 
 نوبت دوم 19362  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 7 - 
 نوبت دوم 19363  گرگان - دانشگاه گلستان  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 - 
 نوبت دوم 19364  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 3 - 
 نوبت دوم 19365  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 - 
 نوبت دوم 19366  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 - 
وبت دومن 19367  دانشگاه تبريز هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 7 -   

 نوبت دوم 19368  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 1 - 
 نوبت دوم 19369  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 6 - 
 نوبت دوم 19370  دانشگاه تهران هاي ميكرو و نانوالكترونيكگرايش افزاره مهندسي برق 3 - 
 نوبت دوم 19371  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 1 - 
 نوبت دوم 19372  دانشگاه سمنان هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 10 - 

 نوبت دوم 19373  تهران - دانشگاه شاهد  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 19374  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 3 - 
 نوبت دوم 19375  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  نوالكترونيكهاي ميكرو و نامهندسي برق گرايش افزاره 3 - 
 نوبت دوم 19376  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 11 - 
 نوبت دوم 19377  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 5 - 
 نوبت دوم 19378  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 4 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 نوبت دوم 19379  دانشگاه صنعتي مالك اشتر هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 12 -

 نوبت دوم 19380  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 4 - 
 نوبت دوم 19381  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 5 - 
 نوبت دوم 19382  سنندج - دانشگاه كردستان  هاي ميكرو و نانوالكترونيكبرق گرايش افزارهمهندسي  3 - 
 نوبت دوم 19383  گرگان - دانشگاه گلستان  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 2 - 
 نوبت دوم 19384  رشت -دانشگاه گيالن  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 1 - 
 نوبت دوم 19385  خرم آباد -دانشگاه لرستان  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 2 - 

 نوبت دوم 19386  دانشگاه اصفهان هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 2 -
 نوبت دوم 19387  دانشگاه تهران هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 1 - 
 نوبت دوم 19388  دانشگاه زنجان هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 1 - 
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  صفحه 171 
 

  )1مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  -  1251  ادامه  
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
مدو  اول

 نوبت دوم 19389  تهران –دانشگاه شاهد  هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 19390  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 5 - 
 نوبت دوم 19391  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  يجيتالهاي الكترونيك دمهندسي برق گرايش سيستم 5 - 

 نوبت دوم 19392  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 5 -
 نوبت دوم 19394  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 5 - محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو

 نوبت دوم 19393  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 5 -
 نوبت دوم 19395  رشت -دانشگاه گيالن  هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 2 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
- 12 

مهندسي پدافند غيرعامل گرايش افا (استتار، فريب و 
(  اختفا

 نوبت دوم 19396  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 نوبت دوم 19397  دانشگاه اصفهان اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 -
 نوبت دوم 19398  نشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرماندا اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 -

 نوبت دوم 19399  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 - 
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  نوبت دوم 19400  نتهرا -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 -
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  نوبت دوم 19401  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش گداخت هسته ايمهندسي هسته 1 -

 نوبت دوم 19402  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان اي گرايش راكتورمهندسي هسته 3 -
نشكده مهندسي انرژي و فيزيكمحل تحصيل دا  نوبت دوم 19403  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش راكتورمهندسي هسته 1 -

 نوبت دوم 19404  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان اي گرايش پرتوپزشكيمهندسي هسته 1 -
 نوبت دوم 19405  تهران -يد بهشتي دانشگاه شه اي گرايش پرتوپزشكيمهندسي هسته 2 -

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  نوبت دوم 19406  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش پرتوپزشكيمهندسي هسته 2 -
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  نوبت دوم 19407  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي فتونيك 4 -
 نوبت دوم 19408  دانشگاه تبريز مهندسي فتونيك گرايش نانوفتونيك 7 - محل تحصيل دانشكده مهندسي فناوريهاي نوين
 نوبت دوم 19409  دانشگاه تهران مهندسي فتونيك گرايش نانوفتونيك 3 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 19410  دانشگاه تبريز ي نانوفناوري گرايش نانوالكترونيكمهندس 7 - محل تحصيل دانشكده مهندسي فناوريهاي نوين
 نوبت دوم 19411  دانشگاه اروميه مهندسي سيستم هاي ميكرو و نانوالكترومكانيك 5 -

 نوبت دوم 19412  دانشگاه تهران مهندسي سيستم هاي ميكرو و نانوالكترومكانيك 2 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 26484  دانشگاه يزد هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 4 - 

 مجازي 19413  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 - آموزش محور
 مجازي 19414  تهران - نشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي دا هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 20 - آموزش محور
 مجازي 19415  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 40 - آموزش محور
 مجازي 19416  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 20 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 19417  دانشگاه اروميه مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19418  دانشگاه اصفهان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

دگردان دانشگاه تبريزمحل تحصيل پرديس خو  پرديس خودگردان 19419  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 9 -
 پرديس خودگردان 19420  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19421  كرمانشاه - دانشگاه رازي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19422  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19423  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مدارهاي مجتمع الكترونيك مهندسي برق گرايش 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19424  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19425  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  مدارهاي مجتمع الكترونيكمهندسي برق گرايش  10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19426  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19427  يرواني بابلدانشگاه صنعتي نوش مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 7 - 
 پرديس خودگردان 19428  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19429  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 19430  دانشگاه تبريز هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 11 -
 پرديس خودگردان 19431  دانشگاه تربيت مدرس هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19432  كرمانشاه - دانشگاه رازي  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19433  دانشگاه سمنان هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19434  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

دگردانپرديس خو 19435  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 1 -   
 پرديس خودگردان 19436  دانشگاه صنعتي شيراز هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19437  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19438  خرم آباد -دانشگاه لرستان  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19439  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19440  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

شرايط و شهريه در توضيحات انتهاي دفترچه  هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 12 -
تهران (محل تحصيل پرديس  - نشگاه صنعتي شريف دا

 پرديس خودگردان 19441  خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش)
 پرديس خودگردان 19442  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19443  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 11 - ان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگرد
 پرديس خودگردان 19444  رشت -دانشگاه گيالن  هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19445  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 4 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 19446  دانشگاه شيراز اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  پرديس خودگردان 19447  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 -
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  پرديس خودگردان 19448  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش گداخت هسته ايمهندسي هسته 2 -
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  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 پرديس خودگردان 19449  تهران –دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش راكتورمهندسي هسته 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19450  دانشگاه شيراز اي گرايش راكتورمهندسي هسته 2 - حصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل ت

 پرديس خودگردان 19451  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش پرتوپزشكيمهندسي هسته 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19452  دانشگاه شيراز اي گرايش پرتوپزشكيهسته مهندسي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  پرديس خودگردان 19453  تهران –دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش پرتوپزشكيمهندسي هسته 3 -
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  پرديس خودگردان 19454  تهران -تي اميركبير دانشگاه صنع مهندسي فتونيك 2 -
 پرديس خودگردان 19455  دانشگاه شيراز مهندسي نانوفناوري گرايش نانوالكترونيك 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 19456  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 10 -
 پيام نور 19457  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 10 -
 پيام نور 19458  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 10 -

 غيرانتفاعي 19459  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مدارهاي مجتمع الكترونيكمهندسي برق گرايش  15 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 19460  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 19461  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  ترونيكمهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الك 20 -
 غيرانتفاعي 19462  مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 - 

يرانتفاعيغ 19463  نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -  

 غيرانتفاعي 19464  بابل - دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19465  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19466  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  مجتمع الكترونيكمهندسي برق گرايش مدارهاي  20 -
 غيرانتفاعي 19467  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -

 غيرانتفاعي 19468  تهران -آل طه (ويژه خواهران) موسسه غيرانتفاعي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 19469  تنكابن - موسسه غيرانتفاعي آيندگان  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 - 

 غيرانتفاعي 19470  سبزوار - موسسه غيرانتفاعي ابن يمين  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19471  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  سي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيكمهند 20 -
 غيرانتفاعي 19472  اروميه -موسسه غيرانتفاعي ارومي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19473  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19474  قزوين -موسسه غيرانتفاعي اكباتان  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19475  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -

 غيرانتفاعي 19476  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بهار  الكترونيكمهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع  20 - 
 غيرانتفاعي 19477  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19478  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19479  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  دسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيكمهن 20 -
 غيرانتفاعي 19480  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19481  محمودآباد -غيرانتفاعي خزر موسسه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -

 غيرانتفاعي 19482  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 - 
 غيرانتفاعي 19483  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 - 

 غيرانتفاعي 19484  زنجان - موسسه غيرانتفاعي روزبه  ي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيكمهندس 20 -
 غيرانتفاعي 19485  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19486  رشت - موسسه غيرانتفاعي سردار جنگل  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19487  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19488  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -

 غيرانتفاعي 19489  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  رهاي مجتمع الكترونيكمهندسي برق گرايش مدا 20 - 
 غيرانتفاعي 19490  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 - 

 غيرانتفاعي 19491  گرگان -غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني موسسه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19492  رشت - موسسه غيرانتفاعي كادوس  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19493  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19494  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19495  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -

 غيرانتفاعي 19496  مشهد -يرانتفاعي امام رضا(ع) دانشگاه غ هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 15 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 19497  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 19498  اروميه -رانتفاعي ارومي موسسه غي هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 20 -
 غيرانتفاعي 19499  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بهار  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 20 -
 غيرانتفاعي 19500  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 20 -

 غيرانتفاعي 19501  آستانه اشرفيه - موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 20 - 
 غيرانتفاعي 19502  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 

 غيرانتفاعي 19503  مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  يتالهاي الكترونيك ديجمهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19504  نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19505  رانته - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 20 -

 غيرانتفاعي 19506  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19507  اروميه -موسسه غيرانتفاعي ارومي  هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 

 غيرانتفاعي 19508  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  هاي الكترونيك ديجيتالتممهندسي برق گرايش سيس 20 -
 غيرانتفاعي 19509  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19510  مشهد -ان موسسه غيرانتفاعي خراس هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 20 -

 غيرانتفاعي 19511  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19512  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صفاهان  هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 20 -
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  صفحه 173 
 

  )1موعه مهندسي برق (كد ضريب مج -  1251  ادامه  
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
تفاعيغيران 19513  بابل –موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 20 -  

 غيرانتفاعي 19514  كاشان - موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 20 -
با همكاري دانشگاه پير و ماري كوري 

 شرايط در انتهاي دفترچه - فرانسه 
 غيرانتفاعي 19515  تهران –دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مواد، انرژي و تكنولوژي كوانتومي 4 -

 غيرانتفاعي 26453  خوزستان –جهاد دانشگاهي موسسه غيرانتفاعي   مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -  
 ) 2مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  -  1251

 روزانه 19516  دانشگاه اراك هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 11 -  
 روزانه 19517  دانشگاه اروميه قدرتهاي مهندسي برق گرايش سيستم 15 -

 روزانه 19518  دانشگاه اصفهان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 6 - 
 روزانه 19519  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 14 - 
 روزانه 19520  دانشگاه بيرجند هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 18 - 
 روزانه 19521  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  هاي قدرتي برق گرايش سيستممهندس 6 - 
 روزانه 19522  دانشگاه تبريز هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 - 
 روزانه 19523  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 11 - 

ژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وي
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 19524  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 6 -

 روزانه 19525  دانشگاه تربيت مدرس هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 -
 روزانه 19526  دانشگاه تربيت مدرس قدرت هايمهندسي برق گرايش سيستم 3 - فاقد خوابگاه

 روزانه 19527  دانشگاه تفرش هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 -
 روزانه 19528  دانشگاه تهران هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 15 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
 روزانه 19529  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 15 - فقط مرد - شرايط در انتهاي دفترچه  - مي باشد. 

 روزانه 19530  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 18 -
 روزانه 19531  كرمانشاه - دانشگاه رازي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 -
 روزانه 19532  دانشگاه زابل هاي قدرترق گرايش سيستممهندسي ب 2 -
 روزانه 19533  دانشگاه زنجان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 14 -
 روزانه 19534  دانشگاه سمنان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 روزانه 19535  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 -

 روزانه 19536  تهران - دانشگاه شاهد  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 14 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 19537  دانشگاه شهركرد هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 12 -
 روزانه 19538  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 14 -
 روزانه 19539  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 21 -
 روزانه 19540  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 15 -
 روزانه 19541  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 12 -
 روزانه 19542  دانشگاه شيراز هاي قدرتي برق گرايش سيستممهندس 13 -
 روزانه 19543  دانشگاه صنعتي اراك هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 روزانه 19544  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 7 -
 روزانه 19545  تهران -ر دانشگاه صنعتي اميركبي هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 7 -

محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوري 
 روزانه 19546  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 1 - اطالعات و ارتباطات و شبكه برق

 روزانه 19547  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 روزانه 19548  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 8 -
 روزانه 19549  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 12 -
 روزانه 19550  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 روزانه 19551  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  هاي قدرتبرق گرايش سيستممهندسي  14 -
 روزانه 19552  دانشگاه صنعتي شيراز هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 9 -

 روزانه 19553  دانشگاه صنعتي قم هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 12 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 19554  دانشگاه صنعتي كرمانشاه هاي قدرتتممهندسي برق گرايش سيس 10 -
 روزانه 19555  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 14 -
 روزانه 19556  دانشگاه صنعتي همدان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 12 -
 روزانه 19557  تهران -عت ايران دانشگاه علم و صن هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 16 -
 روزانه 19558  بهشهر - دانشگاه علم و فناوري مازندران  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 18 -
 روزانه 19559  دانشگاه فردوسي مشهد هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 7 -
 روزانه 19560  دانشگاه كاشان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 7 -
 روزانه 19561  سنندج - دانشگاه كردستان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 19 -
 روزانه 19562  رشت -دانشگاه گيالن  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 روزانه 19563  خرم آباد -دانشگاه لرستان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 12 -
 روزانه 19564  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 12 -
 روزانه 19565  دانشگاه يزد هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 15 -
 روزانه 19566  مركز آموزش عالي شهرضا هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 -

 - 6 
ريزي و مديريت مهندسي برق گرايش برنامه

 كيهاي انرژي الكتريسيستم
 روزانه 19567  دانشگاه تبريز

 - 10 
ريزي و مديريت مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيسيستم
 روزانه 19568  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان

 - 10 
ريزي و مديريت مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيسيستم
 روزانه 19569  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
ريزي و مديريت مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيسيستم
 روزانه 19570  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
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  صفحه 174 
 

  )2مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  -  1251  ادامه  
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   محل تحصيل نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 روزانه 19571  دانشگاه تبريز هاي برقي حمل و نقلمهندسي برق گرايش سامانه 5 -

 روزانه 19572  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي برقي حمل و نقلمهندسي برق گرايش سامانه 5 - 
 روزانه 19573  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آهن برقيسي راهمهند 9 - محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن

 روزانه 19574  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 2 - 
 روزانه 19575  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي

 روزانه 19576  دانشگاه كاشان هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 5 - 
هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيستمهندسي سيستم 1 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي  روزانه 19577  تهران - دانشگاه صنعتي شريف 

هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيستمهندسي سيستم 2 - كده فناوري هاي نوينمحل تحصيل دانش  روزانه 19578  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
 روزانه 19579  دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 4 -

 روزانه 19580  دانشگاه تهران هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستمهندسي سيستمم 2 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
امور آموزشي اين رشته گرايش بين رشته 

اي توسط سه دانشكده برق، مكانيك و 
 فيزيك انجام مي شود

 روزانه 19581  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 1 -

 روزانه 19582  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 4 - ل تحصيل دانشكده مهندسي انرژيمح
 روزانه 19583  دانشگاه اصفهان هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 1 - محل تحصيل دانشكده علوم و فناوريهاي نوين

 روزانه 19584  گاه ايالمدانش هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 12 - 
محل تحصيل دانشكده علوم و فناوري هاي 

 بين رشته اي
 روزانه 19585  دانشگاه تربيت مدرس هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 2 -

 روزانه 19586  دانشگاه تهران هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 3 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
كانيك و انرژيمحل تحصيل دانشكده مهندسي م  روزانه 19587  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 5 -

 روزانه 19588  مشكين دشت كرج -پژوهشگاه مواد و انرژي  هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 2 -
 روزانه 26441  دانشگاه بناب  هاي قدرتسيستممهندسي برق گرايش  15 -  

 نوبت دوم 19589  دانشگاه اراك هاي قدرتسيستم مهندسي برق گرايش 5 -
 نوبت دوم 19590  دانشگاه اروميه هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 -
 نوبت دوم 19591  دانشگاه اصفهان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 2 -
دومنوبت  19592  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 7 -  

 نوبت دوم 19593  دانشگاه بيرجند هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 2 -
 نوبت دوم 19594  دانشگاه تبريز هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 4 -

 نوبت دوم 19595  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 3 - 
 نوبت دوم 19596  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  هاي قدرتبرق گرايش سيستم مهندسي 6 - 
 نوبت دوم 19597  دانشگاه تهران هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 4 - 
 نوبت دوم 19598  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 1 - 
 نوبت دوم 19599  دانشگاه زابل هاي قدرتممهندسي برق گرايش سيست 1 - 
 نوبت دوم 19600  دانشگاه زنجان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 2 - 
 نوبت دوم 19601  دانشگاه سمنان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 15 - 

 نوبت دوم 19602  تهران - دانشگاه شاهد  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 19603  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 4 - 

 نوبت دوم 19604  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 9 -
بت دومنو 19605  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 3 -  

 نوبت دوم 19606  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 3 -
 نوبت دوم 19607  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 7 -

محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوري 
 نوبت دوم 19608  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي قدرتهمهندسي برق گرايش سيستم 1 - اطالعات و ارتباطات و شبكه برق

 نوبت دوم 19609  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 7 -
 نوبت دوم 19610  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 -
 نوبت دوم 19611  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي قدرتستممهندسي برق گرايش سي 6 -

 نوبت دوم 19612  دانشگاه صنعتي قم هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 19613  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 9 -

 نوبت دوم 19614  دانشگاه صنعتي همدان ي قدرتهامهندسي برق گرايش سيستم 4 - 
 نوبت دوم 19615  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 8 - 
 نوبت دوم 19616  بهشهر - دانشگاه علم و فناوري مازندران  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 6 - 
 نوبت دوم 19617  دانشگاه فردوسي مشهد هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 1 - 
 نوبت دوم 19618  دانشگاه كاشان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 - 
 نوبت دوم 19619  سنندج - دانشگاه كردستان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 12 - 
 نوبت دوم 19620  رشت -دانشگاه گيالن  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 4 - 
 نوبت دوم 19621  خرم آباد -دانشگاه لرستان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 2 - 
 نوبت دوم 19622  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 - 

 نوبت دوم 19623  دانشگاه يزد هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 -
 نوبت دوم 19624  مركز آموزش عالي شهرضا اي قدرتهمهندسي برق گرايش سيستم 10 -

 - 4 
ريزي و مديريت مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيسيستم
 نوبت دوم 19625  دانشگاه تبريز

 - 2 
ريزي و مديريت مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيسيستم
 نوبت دوم 19626  ه كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفت

 - 5 
ريزي و مديريت مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيسيستم
 نوبت دوم 19627  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2 
ريزي و مديريت مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيسيستم
 نوبت دوم 19628  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 نوبت دوم 19629  دانشگاه تبريز هاي برقي حمل و نقلهندسي برق گرايش سامانهم 3 -
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  صفحه 175 
 

  )2مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  -  1251  ادامه  
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 نوبت دوم 19630  تهران –دانشگاه شهيد بهشتي  هاي برقي حمل و نقلبرق گرايش سامانه مهندسي 3 -

 نوبت دوم 19631  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آهن برقيمهندسي راه 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن
وبت دومن 19632  دانشگاه كاشان هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 3 -   

هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيستمهندسي سيستم 2 - محل تحصيل دانشكده فناوري هاي نوين  نوبت دوم 19633  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
 نوبت دوم 19634  دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 1 -

 نوبت دوم 19635  دانشگاه تهران هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 1 - شكده علوم و فنون نوينمحل تحصيل دان
امور آموزشي اين رشته گرايش بين رشته 

اي توسط سه دانشكده برق، مكانيك و 
 فيزيك انجام مي شود

 نوبت دوم 19636  تهران -كبير دانشگاه صنعتي امير هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 1 -

 نوبت دوم 19637  دانشگاه ايالم هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 4 - 
 نوبت دوم 19638  دانشگاه تهران هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 1 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

محل تحصيل دانشكده مهندسي مكانيك و 
 انرژي

 نوبت دوم 19639  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رهاي تجديدپذيمهندسي انرژي 1 -
 مجازي 19640  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 40 - آموزش محور
 مجازي 19641  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 40 - آموزش محور
 مجازي 19642  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ي قدرتهامهندسي برق گرايش سيستم 20 - آموزش محور
 40 - آموزش محور

ريزي و مديريت مهندسي برق گرايش برنامه
 هاي انرژي الكتريكيسيستم

 مجازي 19643  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 - تحت نظارت دانشكده مكانيك و انرژي 

 آموزش محور
 مجازي 19644  تهران -ه شهيد بهشتي دانشگا هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 20 -

 پرديس خودگردان 19645  دانشگاه اروميه هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 تبريز
 پرديس خودگردان 19646  دانشگاه تبريز هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 -

 پرديس خودگردان 19647  كرمانشاه - دانشگاه رازي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 2 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل 
 پرديس خودگردان 19648  دانشگاه زنجان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19649  دانشگاه سمنان هاي قدرتندسي برق گرايش سيستممه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19650  تهران - دانشگاه شاهد  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 6 -
 پرديس خودگردان 19651  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاي قدرتسيستم مهندسي برق گرايش 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19652  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 21 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19653  اهواز - نشگاه شهيد چمران دا هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19654  دانشگاه شيراز هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19655  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوري 
 اطالعات و ارتباطات و شبكه برق

 پرديس خودگردان 19656  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 1 -
 پرديس خودگردان 19657  زدانشگاه صنعتي شيرا هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19658  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
يس خودگردانپرد 19659  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 19660  دانشگاه كاشان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19661  سنندج - دانشگاه كردستان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19662  رشت -دانشگاه گيالن  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 15 - ن دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردا
 پرديس خودگردان 19663  خرم آباد -دانشگاه لرستان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 تبريز

- 6 
ريزي و مديريت برق گرايش برنامهمهندسي 
 هاي انرژي الكتريكيسيستم

 پرديس خودگردان 19664  دانشگاه تبريز

 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ريزي و مديريت مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيسيستم
 پرديس خودگردان 19665  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 1 - س خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پردي
ريزي و مديريت مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيسيستم
 پرديس خودگردان 19666  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 تبريز

دانپرديس خودگر 19667  دانشگاه تبريز هاي برقي حمل و نقلمهندسي برق گرايش سامانه 5 -  

 پرديس خودگردان 19668  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي برقي حمل و نقلمهندسي برق گرايش سامانه 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيستمهندسي سيستم 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 19669  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
 پرديس خودگردان 19670  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 19671  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19672  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19673  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 

انتفاعيغير 19674  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه  

 غيرانتفاعي 19675  مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19676  نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19677  بابل - علوم و فنون مازندران دانشگاه غيرانتفاعي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19678  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19679  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 

 غيرانتفاعي 19680  بروجرد -موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر هاي قدرتبرق گرايش سيستم مهندسي 20 -
 غيرانتفاعي 19681  موسسه غيرانتفاعي آمل هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19682  تنكابن - موسسه غيرانتفاعي آيندگان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19683  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19684  سبزوار - موسسه غيرانتفاعي ابن يمين  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 -
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  )2مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  -  1251  ادامه  
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل ن رشته / گرايشعنوا نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 غيرانتفاعي 19685  رشت –موسسه غيرانتفاعي احرار  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 -

 غيرانتفاعي 19686  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19687  قزوين -موسسه غيرانتفاعي اكباتان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19688  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 

 غيرانتفاعي 19689  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بهار  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19690  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19691  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19692  ايگانگلپ -موسسه غيرانتفاعي پيام  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 

 غيرانتفاعي 19693  المرد - موسسه غيرانتفاعي تابناك  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19694  گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19695  جيرفت -انتفاعي جاويد موسسه غير هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19696  كوهدشت - موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 

 غيرانتفاعي 19697  خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19698  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  هاي قدرتيستممهندسي برق گرايش س 20 - 
 غيرانتفاعي 19699  قزوين - موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19700  ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 

 غيرانتفاعي 19701  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  هاي قدرتبرق گرايش سيستممهندسي  20 -
 غيرانتفاعي 19702  زنجان - موسسه غيرانتفاعي روزبه  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19703  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19704  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  هاي قدرتهندسي برق گرايش سيستمم 20 - 

 غيرانتفاعي 19705  نيشابور - موسسه غيرانتفاعي سبحان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19706  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19707  رشت - موسسه غيرانتفاعي سردار جنگل  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19708  گنبد كاووس - موسسه غيرانتفاعي شمس  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 

يرانتفاعيغ 19709  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صائب  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 -  
 غيرانتفاعي 19710  تهران - موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران)  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 19711  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19712  كاشان - موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  رتهاي قدمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 

 غيرانتفاعي 19713  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 -
عيغيرانتفا 19714  ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 -   

 غيرانتفاعي 19715  گرگان -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19716  اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 

 غيرانتفاعي 19717  حمودآبادم -موسسه غيرانتفاعي كاوش  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19718  رودبار -موسسه غيرانتفاعي گيل  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19719  بوشهر - موسسه غيرانتفاعي ليان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19720  رويان نور -زيار موسسه غيرانتفاعي ما هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 

 غيرانتفاعي 19721  سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19722  آستانه اشرفيه - موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19723  رفسنجان - موسسه غيرانتفاعي ميثاق  رتهاي قدمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19724  تربت جام - موسسه غيرانتفاعي وحدت  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 

 غيرانتفاعي 19725  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19726  موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 

 - 20 
ريزي و مديريت مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيسيستم
 غيرانتفاعي 19727  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش 

 - 20 
ريزي و مديريت مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيسيستم
 غيرانتفاعي 19728  مشهد - ه غيرانتفاعي صنعتي سجاد دانشگا

 - 20 
ريزي و مديريت مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيسيستم
 غيرانتفاعي 19729  نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري 

 - 20 
ريزي و مديريت مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيسيستم
 غيرانتفاعي 19730  ساوه -نتفاعي انرژي موسسه غيرا

 - 20 
ريزي و مديريت مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيسيستم
 غيرانتفاعي 19731  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش 

 - 20 
ريزي و مديريت مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيسيستم
 غيرانتفاعي 19732  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان 

 غيرانتفاعي 19733  اروميه -موسسه غيرانتفاعي ارومي  هاي برقي حمل و نقلمهندسي برق گرايش سامانه 20 - 
 غيرانتفاعي 19734  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز هاي برقي حمل و نقلمهندسي برق گرايش سامانه 20 -

 غيرانتفاعي 19735  اروميه -ارومي  موسسه غيرانتفاعي هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 20 - 
 40 - آموزش محور

ريزي و مديريت مهندسي برق گرايش برنامه
 هاي انرژي الكتريكيسيستم

 مجازي غيرانتفاعي 19736  اهواز -موسسه غيرانتفاعي مجازي برخط 

 ) 3مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  -  1251

  - 12 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 روزانه 19737  دانشگاه اراك

 - 15 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 روزانه 19738  دانشگاه اروميه

 - 5 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 روزانه 19739  دانشگاه اصفهان

 - 7 
هاي اشينمهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و م

 الكتريكي
 روزانه 19740  دانشگاه بيرجند
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  صفحه 177 
 

  )3مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  -  1251  ادامه  
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 
- 6 

هاي و ماشين مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت
 الكتريكي

 روزانه 19741  قزوين –دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

 - 8 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 روزانه 19742  دانشگاه تبريز

 - 11 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 روزانه 19743  فناوري پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

- 6 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 روزانه 19744  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 5 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 كيالكتري
 روزانه 19745  دانشگاه تربيت مدرس

 - 15 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 روزانه 19746  دانشگاه تفرش

 - 10 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 روزانه 19747  دانشگاه تهران

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - د. مسلح مي باش

 فقط مرد -
- 15 

هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين
 الكتريكي

 روزانه 19748  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

 - 10 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 روزانه 19749  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 6 
هاي ندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشينمه

 الكتريكي
 روزانه 19750  كرمانشاه - دانشگاه رازي 

 - 3 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 روزانه 19751  دانشگاه زابل

 - 9 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
نهروزا 19752  دانشگاه زنجان  

 - 20 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 روزانه 19753  دانشگاه سمنان

 - 11 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 روزانه 19754  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
هاي ت و ماشينمهندسي برق گرايش الكترونيك قدر

 الكتريكي
 روزانه 19755  تهران - دانشگاه شاهد 

 - 9 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 روزانه 19756  دانشگاه شهركرد

 - 10 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 روزانه 19757  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
هاي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين مهندسي
 الكتريكي

 روزانه 19758  اهواز - دانشگاه شهيد چمران 

 - 6 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 روزانه 19759  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 20 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 روزانه 19760  انشگاه صنعتي اراكد

 - 6 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 روزانه 19761  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 4 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 روزانه 19762  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 16 
هاي ونيك قدرت و ماشينمهندسي برق گرايش الكتر

 الكتريكي
 روزانه 19763  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور 

 - 8 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 روزانه 19764  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 12 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 روزانه 19765  تبريز -شگاه صنعتي سهند دان

 - 15 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 روزانه 19766  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 7 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 روزانه 19767  تهران - دانشگاه صنعتي شريف 

 - 7 
هاي ترونيك قدرت و ماشينمهندسي برق گرايش الك

 الكتريكي
 روزانه 19768  دانشگاه صنعتي شيراز

 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 روزانه 19769  دانشگاه صنعتي قم

 - 10 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 روزانه 19770  مانشاهدانشگاه صنعتي كر

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
 8 - شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين
 الكتريكي

 روزانه 19771 دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان)
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

شرايط در انتهاي دفترچه  - سلح مي باشد م
 محل تحصيل تهران -

- 12 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 روزانه 19772  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 - 14 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 روزانه 19773  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
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  صفحه 178 
 

  )3مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  -  1251  دامها  
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 
- 13 

هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين
 الكتريكي

 روزانه 19774  تهران –دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 5 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 روزانه 19775  بهشهر - دانشگاه علم و فناوري مازندران 

 - 4 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 روزانه 19776  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 9 
هاي رت و ماشينمهندسي برق گرايش الكترونيك قد

 الكتريكي
 روزانه 19777  دانشگاه كاشان

 - 8 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 روزانه 19778  سنندج - دانشگاه كردستان 

 - 8 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 روزانه 19779  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 5 
هاي گرايش الكترونيك قدرت و ماشينمهندسي برق 

 الكتريكي
 روزانه 19780  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 12 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 روزانه 19781  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 20 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 روزانه 19782  ردانشگاه مالي

 - 9 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 روزانه 19783  دانشگاه يزد

 - 5 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 نوبت دوم 19784  دانشگاه اراك

 - 5 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 نوبت دوم 19785  ميهدانشگاه ارو

 - 2 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 نوبت دوم 19786  دانشگاه اصفهان

 - 2 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 نوبت دوم 19787  دانشگاه بيرجند

 - 6 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 نوبت دوم 19788  دانشگاه تبريز

 - 3 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 نوبت دوم 19789  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان

 - 6 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 نوبت دوم 19790  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 3 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 نوبت دوم 19791  دانشگاه تهران

 - 1 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 نوبت دوم 19792  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 3 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 تريكيالك
 نوبت دوم 19793  دانشگاه زابل

 - 2 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 نوبت دوم 19794  دانشگاه زنجان

 - 10 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 نوبت دوم 19795  دانشگاه سمنان

 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
هاي الكترونيك قدرت و ماشينمهندسي برق گرايش 

 الكتريكي
 نوبت دوم 19796  تهران - دانشگاه شاهد 

 - 5 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 نوبت دوم 19797  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 نوبت دوم 19798  تبريز - جان دانشگاه شهيد مدني آذرباي

 - 2 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 نوبت دوم 19799  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 3 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 نوبت دوم 19800  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 7 
هاي نيك قدرت و ماشينمهندسي برق گرايش الكترو

 الكتريكي
 نوبت دوم 19801  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 5 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 نوبت دوم 19802  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 4 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 نوبت دوم 19803  صنعتي شاهرود دانشگاه

 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 نوبت دوم 19804  دانشگاه صنعتي قم

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
- 12 

هاي ايش الكترونيك قدرت و ماشينمهندسي برق گر
 الكتريكي

 نوبت دوم 19805  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
 8 - شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين
 الكتريكي

 نوبت دوم 19806 اصفهان)دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر 

 - 9 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 نوبت دوم 19807  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
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  )3مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  -  1251  ادامه  
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   حصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل ت عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 
- 6 

هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين
 الكتريكي

 نوبت دوم 19808  تهران –دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 3 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
ت دومنوب 19809  بهشهر - دانشگاه علم و فناوري مازندران   

 - 1 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 نوبت دوم 19810  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 6 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 نوبت دوم 19811  دانشگاه كاشان

 - 5 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 نوبت دوم 19812  سنندج - ردستان دانشگاه ك

 - 2 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 نوبت دوم 19813  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 1 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 نوبت دوم 19814  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 5 
هاي قدرت و ماشين مهندسي برق گرايش الكترونيك

 الكتريكي
 نوبت دوم 19815  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 3 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 نوبت دوم 19816  دانشگاه يزد

 40 - آموزش محور
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 مجازي 19817  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 پرديس خودگردان 19818  دانشگاه اروميه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 تبريز

- 8 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 پرديس خودگردان 19819  دانشگاه تبريز

 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 پرديس خودگردان 19820  كرمانشاه - دانشگاه رازي 

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 پرديس خودگردان 19821  دانشگاه سمنان

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان دانشگاه

- 6 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 پرديس خودگردان 19822  تهران - دانشگاه شاهد 

 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي نمهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشي

 الكتريكي
 پرديس خودگردان 19823  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 پرديس خودگردان 19824  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي رايش الكترونيك قدرت و ماشينمهندسي برق گ

 الكتريكي
 پرديس خودگردان 19825  دانشگاه صنعتي شيراز

 14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 پرديس خودگردان 19826  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 6 - همحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگا
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 پرديس خودگردان 19827  دانشگاه كاشان

 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 پرديس خودگردان 19828  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 20 
هاي الكترونيك قدرت و ماشينمهندسي برق گرايش 

 الكتريكي
 غيرانتفاعي 19829  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش 

 - 20 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 غيرانتفاعي 19830  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 

 - 20 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 كتريكيال
 غيرانتفاعي 19831  بابل - دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران 

 - 20 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 غيرانتفاعي 19832  قزوين -موسسه غيرانتفاعي اكباتان 

 - 20 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 غيرانتفاعي 19833  مشهد -ي بهار موسسه غيرانتفاع

 - 20 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 غيرانتفاعي 19834  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش 

 - 20 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 غيرانتفاعي 19835  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان 

 - 20 
هاي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين مهندسي
 الكتريكي

 غيرانتفاعي 19836  قزوين - موسسه غيرانتفاعي دارالفنون 

 - 20 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 غيرانتفاعي 19837  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه 

 - 20 
ي هامهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 غيرانتفاعي 19838  گنبد كاووس - موسسه غيرانتفاعي شمس 

 - 20 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 غيرانتفاعي 19839  ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي 

 - 20 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 غيرانتفاعي 19840  گرگان -ن اسعد گرگاني موسسه غيرانتفاعي فخرالدي

 - 20 
هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين

 الكتريكي
 غيرانتفاعي 19841  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف 
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  ) 4مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  -  1251
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش  عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 
 روزانه 19842  دانشگاه اروميه مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 15 -

 روزانه 19843  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 9 - 
 روزانه 19844  دانشگاه تبريز ميدان و موجمهندسي برق گرايش مخابرات  6 - 
 روزانه 19845  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 12 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 19846  تهران -ربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه ت مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 4 -
 روزانه 19847  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 6 -

 روزانه 19848  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 19849  تهراندانشگاه  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 13 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
فقط مرد - شرايط در انتهاي دفترچه  - مي باشد.   روزانه 19850  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 15 -

 روزانه 19851  مانشاهكر - دانشگاه رازي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 4 - 
 روزانه 19852  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 18 -

 روزانه 19853  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 20 - 
 روزانه 19854  تهران - شاهد  دانشگاه مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 10 - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 19855  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 8 - 
 روزانه 19856  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 9 -

 روزانه 19857  تبريز - ربايجان دانشگاه شهيد مدني آذ مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 6 - 
 روزانه 19858  دانشگاه شيراز مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 7 - 
 روزانه 19859  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 7 - 

 روزانه 19860  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 8 -
 روزانه 19861  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 10 - 
 روزانه 19862  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 12 - 
 روزانه 19863  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 14 - 

 روزانه 19864  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 12 -
 روزانه 19865  دانشگاه صنعتي قم مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
دفترچه  شرايط در انتهاي - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 روزانه 19866  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 12 -

 روزانه 19867  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 6 - 
 روزانه 19868  تهران -ان دانشگاه علم و صنعت اير مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 16 - 

شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 فقط مرد -دفترچه 

 روزانه 19869  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 12 -

 روزانه 19870  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 8 - 
 روزانه 19871  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 5 -

 روزانه 19872  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 4 - 
 روزانه 19873  دانشگاه يزد مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 14 - 
 روزانه 19874  ه تبريزدانشگا مهندسي برق گرايش مخابرات نوري 3 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
 شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

 روزانه 19875  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شيراز) مهندسي برق گرايش الكترواكوستيك 8 -
ومنوبت د 19876  دانشگاه اروميه مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 5 -  

 نوبت دوم 19877  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 4 - 
 نوبت دوم 19878  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 3 - 
 نوبت دوم 19879  تهران -ي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجاي مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 4 - 

 نوبت دوم 19880  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 4 -
 نوبت دوم 19881  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 9 - 

 نوبت دوم 19882  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 19883  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 2 - 

 نوبت دوم 19884  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 4 -
 نوبت دوم 19885  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 2 - 
 نوبت دوم 19886  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 3 - 
 نوبت دوم 19887  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 7 - 

 نوبت دوم 19888  تهران - ير الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نص مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 10 -
 نوبت دوم 19889  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 3 - 

 نوبت دوم 19890  دانشگاه صنعتي قم مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

شرايط در انتهاي دفترچه  - مي باشد  مسلح
 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 19891  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 12 -

 نوبت دوم 19892  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 4 - 
 نوبت دوم 19893  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ن و موجمهندسي برق گرايش مخابرات ميدا 12 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  –مي باشد 

 نوبت دوم 19894  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 10 -
 نوبت دوم 19895  دانشگاه فردوسي مشهد ايش مخابرات ميدان و موجمهندسي برق گر 1 -

 نوبت دوم 19896  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 3 - 
 نوبت دوم 19897  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 1 - 
 نوبت دوم 19898  گاه يزددانش مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 5 - 

 نوبت دوم 19899  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات نوري 2 -
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  صفحه 181 
 

  )4مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  -  1251  ادامه  
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
 شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

 نوبت دوم 19900  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شيراز) مهندسي برق گرايش الكترواكوستيك 8 -
 پرديس خودگردان 19901  اروميهدانشگاه  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 19902  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 6 -
 پرديس خودگردان 19903  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل  -رايط در انتهاي دفترچه ش
 پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19904  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 10 -
ودگردانپرديس خ 19905  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

 پرديس خودگردان 19906  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 6 -
 پرديس خودگردان 19907  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

نشگاه تبريزمحل تحصيل پرديس خودگردان دا  پرديس خودگردان 19908  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات نوري 3 -
 غيرانتفاعي 19909  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 20 - 

 غيرانتفاعي 19910  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 20 -
 غيرانتفاعي 19911  اروميه -موسسه غيرانتفاعي ارومي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 20 - 
 غيرانتفاعي 19912  رشت - موسسه غيرانتفاعي سردار جنگل  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 20 - 

 ) 5مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  -  1251

 روزانه 19913  دانشگاه اروميه برق گرايش مخابرات سيستممهندسي  15 -  
 روزانه 19914  دانشگاه اصفهان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 8 - 

 روزانه 19915  دانشگاه بجنورد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 15 -
 روزانه 19916  دانشگاه بيرجند مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 18 -
 روزانه 19917  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  هندسي برق گرايش مخابرات سيستمم 5 -
 روزانه 19918  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 14 -

 روزانه 19919  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 روزانه 19920  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 4 - وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 19921  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 8 - 
 روزانه 19922  دانشگاه تربيت مدرس يستممهندسي برق گرايش مخابرات س 4 - فاقد خوابگاه

 روزانه 19923  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 7 -
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 

 روزانه 19924  انتهر -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 15 - فقط مرد - شرايط در انتهاي دفترچه  - مي باشد. 

 روزانه 19925  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 12 -
 روزانه 19926  كرمانشاه - دانشگاه رازي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 4 -

 روزانه 19927  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 16 - 
 روزانه 19928  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مخابرات سيستممهندسي برق گرايش  20 - 

 روزانه 19929  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 14 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 19930  دانشگاه شهركرد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 15 -
 روزانه 19931  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ستممهندسي برق گرايش مخابرات سي 20 -

 روزانه 19932  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 9 - 
 روزانه 19933  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 - 

 روزانه 19934  تبريز - بايجان دانشگاه شهيد مدني آذر مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 -
 روزانه 19935  دانشگاه شيراز مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 8 -

 روزانه 19936  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 19937  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران سي برق گرايش مخابرات سيستممهند 5 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 19938  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 9 - 
 روزانه 19939  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 22 -
 روزانه 19940  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ستممهندسي برق گرايش مخابرات سي 6 -
 روزانه 19941  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 10 -

 روزانه 19942  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 
 روزانه 19943  دانشگاه صنعتي شاهرود تممهندسي برق گرايش مخابرات سيس 20 - 

 روزانه 19944  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 24 -
 روزانه 19945  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 18 -

 روزانه 19946  صنعتي قمدانشگاه  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 19947  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
نهروزا 19948  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 12 -  

 روزانه 19949  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 12 -
 روزانه 19950  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 16 - 

شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 روزانه 19951  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) ت سيستممهندسي برق گرايش مخابرا 12 - فقط مرد -دفترچه 

 روزانه 19952  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 8 - 
 روزانه 19953  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 7 - 

 روزانه 19954  سنندج - دانشگاه كردستان  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 8 -
 روزانه 19955  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 11 -
 روزانه 19956  دانشگاه مالير مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 15 -

 روزانه 19957  دانشگاه يزد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 
 روزانه 19958  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 4 - 
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  صفحه 182 
 

  )5مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  -  1251  ادامه  
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
فقط مرد - ايط در انتهاي دفترچه شر - مي باشد.   روزانه 19959  تهران –دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 15 -

 روزانه 19960  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 5 -
 روزانه 19961  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 8 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 روزانه 19962  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 8 -

 روزانه 19963  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  گاريمهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزن 8 - 
 روزانه 19964  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 12 - 
 روزانه 19965  دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل هاي مخابراتيمهندسي برق گرايش شبكه 12 - 

 روزانه 19966  دانشگاه تهران هاي مخابراتيشبكه مهندسي برق گرايش 4 -
 روزانه 19967  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي مخابراتيمهندسي برق گرايش شبكه 4 - 

 روزانه 19969  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مهندسي صدا 5 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 19968  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مهندسي صدا 10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 19970  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي مهندسي مخابرات امنيتي - 20 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 19971  دانشگاه اروميه مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 5 - 
 نوبت دوم 19972  دانشگاه اصفهان رايش مخابرات سيستممهندسي برق گ 2 - 
 نوبت دوم 19973  دانشگاه بيرجند مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 2 - 

 نوبت دوم 19974  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 10 -
 نوبت دوم 19975  ي پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 5 - 
 نوبت دوم 19976  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 4 - 
 نوبت دوم 19977  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 2 - 

 نوبت دوم 19978  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 -
 نوبت دوم 19979  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 8 - 

 نوبت دوم 19980  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 19981  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 5 - 

 نوبت دوم 19982  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هندسي برق گرايش مخابرات سيستمم 4 -
 نوبت دوم 19983  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 2 - 

 نوبت دوم 19984  راندانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي اي مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 15 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 19985  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 8 - 

 نوبت دوم 19986  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 -
 نوبت دوم 19987  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 10 - 
 نوبت دوم 19988  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 8 - 
 نوبت دوم 19989  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 10 - 

ت دومنوب 19990  دانشگاه صنعتي قم مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه  

 نوبت دوم 19991  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 
 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 19992  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 12 -

 نوبت دوم 19993  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل سي برق گرايش مخابرات سيستممهند 8 - 
 نوبت دوم 19994  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 8 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  –مي باشد 

 نوبت دوم 19995  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) گرايش مخابرات سيستم مهندسي برق 10 -

 نوبت دوم 19996  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 2 - 
 نوبت دوم 19997  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 4 -

 نوبت دوم 19998  رشت -ه گيالن دانشگا مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 2 - 
 نوبت دوم 19999  دانشگاه يزد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 11 - 
 نوبت دوم 20000  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 1 - 

 نوبت دوم 20001  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 2 -
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 
 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 20002  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 8 -

 نوبت دوم 20003  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 2 -
 نوبت دوم 20004  دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل هاي مخابراتيمهندسي برق گرايش شبكه 3 -
 نوبت دوم 20005  دانشگاه تهران هاي مخابراتيمهندسي برق گرايش شبكه 1 -
 نوبت دوم 20006  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي مخابراتيمهندسي برق گرايش شبكه 3 -

 نوبت دوم 20007  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مهندسي صدا 15 - يط در انتهاي دفترچهشرا
 مجازي 20008  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 40 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 20009  دانشگاه اروميه مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20010  دانشگاه اصفهان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 20011  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 14 -

 ايش مخابرات سيستممهندسي برق گر 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 20012  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 20013  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 20014  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 14 - پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20015  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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  صفحه 183 
 

  )5ريب مجموعه مهندسي برق (كد ض -  1251  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 پرديس خودگردان 20016  تهران –دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20017  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 12 - حصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل ت

 پرديس خودگردان 20018  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20019  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 9 - ودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خ

 پرديس خودگردان 20020  دانشگاه يزد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20021  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ت امن و رمزنگاريمهندسي برق گرايش مخابرا 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 20022  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 15 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 20023  مشهد -مام رضا(ع) دانشگاه غيرانتفاعي ا مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 20024  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 20025  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 20026  مشهد - غيرانتفاعي صنعتي سجاد  دانشگاه مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 20027  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 

 غيرانتفاعي 20028  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 20029  اروميه -موسسه غيرانتفاعي ارومي  ي برق گرايش مخابرات سيستممهندس 20 - 
 غيرانتفاعي 20030  قزوين -موسسه غيرانتفاعي اكباتان  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 20031  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 

 غيرانتفاعي 20032  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  هندسي برق گرايش مخابرات سيستمم 20 -
 غيرانتفاعي 20033  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 20034  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 20035  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 

 غيرانتفاعي 20036  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 20037  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 20038  رشت - موسسه غيرانتفاعي سردار جنگل  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 

 غيرانتفاعي 20039  تهران - موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران)  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 20040  اصفهان - عي صفاهان موسسه غيرانتفا مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 -

 غيرانتفاعي 20041  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 20042  اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 20043  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 

 غيرانتفاعي 20044  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 15 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 20045  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  يمهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگار 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 20046  مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 20 - 
 غيرانتفاعي 20047  اروميه -موسسه غيرانتفاعي ارومي  مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 20 - 

 ) 6مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  -  1251

 روزانه 20048  دانشگاه اصفهان مهندسي برق گرايش كنترل 6 -  
 روزانه 20049  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي برق گرايش كنترل 4 - 

 روزانه 20050  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي برق گرايش كنترل 7 -
 روزانه 20051  دانشگاه تبريز هندسي برق گرايش كنترلم 16 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 20052  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق گرايش كنترل 8 -

 روزانه 20053  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش كنترل 14 - 
 روزانه 20054  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش كنترل 14 - بگاهفاقد خوا

 روزانه 20055  دانشگاه تفرش مهندسي برق گرايش كنترل 15 -
 روزانه 20056  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش كنترل 13 - 
 روزانه 20057  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي برق گرايش كنترل 16 - 
 روزانه 20058  دانشگاه زنجان ندسي برق گرايش كنترلمه 10 - 

 روزانه 20059  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش كنترل 10 -
 روزانه 20060  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش كنترل 16 - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 20061  دانشگاه شهركرد مهندسي برق گرايش كنترل 7 -
 روزانه 20062  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ندسي برق گرايش كنترلمه 9 -
 روزانه 20063  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش كنترل 13 -

 روزانه 20064  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  مهندسي برق گرايش كنترل 5 - 
 روزانه 20065  دانشگاه شيراز مهندسي برق گرايش كنترل 11 - 
 روزانه 20066  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي برق گرايش كنترل 11 - 
 روزانه 20067  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق گرايش كنترل 8 - 
 روزانه 20068  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش كنترل 9 - 
 روزانه 20069  تهران - الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير  مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 
 روزانه 20070  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي برق گرايش كنترل 17 - 
 روزانه 20071  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 
 روزانه 20072  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي برق گرايش كنترل 11 - 
 روزانه 20073  دانشگاه صنعتي شيراز ايش كنترلمهندسي برق گر 14 - 

 روزانه 20074  دانشگاه صنعتي قم مهندسي برق گرايش كنترل 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 20075  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
ي دفترچه شرايط در انتها - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 روزانه 20076  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش كنترل 12 -

 روزانه 20077  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق گرايش كنترل 15 - 
 روزانه 20078  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي برق گرايش كنترل 11 - 
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  صفحه 184 
 

  )6برق (كد ضريب مجموعه مهندسي  -  1251  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 روزانه 20079  تهران –دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش كنترل 13 -

 روزانه 20080  فردوسي مشهددانشگاه  مهندسي برق گرايش كنترل 12 - 
 روزانه 20081  دانشگاه قم مهندسي برق گرايش كنترل 15 - فقط مرد

 روزانه 20082  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش كنترل 4 - 
 روزانه 20083  سنندج - دانشگاه كردستان  مهندسي برق گرايش كنترل 10 -

 روزانه 20084  ترش -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش كنترل 5 - 
 روزانه 20085  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  مهندسي برق گرايش كنترل 7 - 
 روزانه 20086  دانشگاه يزد مهندسي برق گرايش كنترل 13 - 

 روزانه 20087  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش اطالعات پزشكي 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
 روزانه 20088  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي كنترل و عاليم 10 - محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن

 روزانه 26436  بندرعباس –دانشگاه هرمزگان   مهندسي برق گرايش كنترل 15 -  
 نوبت دوم 20089  دانشگاه اصفهان مهندسي برق گرايش كنترل 2 - 

 نوبت دوم 20090  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  كنترل مهندسي برق گرايش 2 -
 نوبت دوم 20091  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي برق گرايش كنترل 3 - 
 نوبت دوم 20092  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش كنترل 11 - 
 نوبت دوم 20093  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق گرايش كنترل 8 - 

 نوبت دوم 20094  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش كنترل 4 -
 نوبت دوم 20095  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي برق گرايش كنترل 8 - 
 نوبت دوم 20096  دانشگاه زنجان مهندسي برق گرايش كنترل 2 - 
 نوبت دوم 20097  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش كنترل 5 - 

 نوبت دوم 20098  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش كنترل 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 20099  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش كنترل 4 - 
 نوبت دوم 20100  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق گرايش كنترل 4 - 
 نوبت دوم 20101  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  كنترلمهندسي برق گرايش  9 - 
 نوبت دوم 20102  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 
 نوبت دوم 20103  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي برق گرايش كنترل 5 - 
 نوبت دوم 20104  شاهروددانشگاه صنعتي  مهندسي برق گرايش كنترل 10 - 

 نوبت دوم 20105  دانشگاه صنعتي قم مهندسي برق گرايش كنترل 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 20106  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي برق گرايش كنترل 6 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 ل تهرانمحل تحصي -
 نوبت دوم 20107  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش كنترل 12 -

 نوبت دوم 20108  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق گرايش كنترل 10 - 
 نوبت دوم 20109  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي برق گرايش كنترل 4 - 
 نوبت دوم 20110  تهران -صنعت ايران دانشگاه علم و  مهندسي برق گرايش كنترل 6 - 
 نوبت دوم 20111  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش كنترل 3 - 
 نوبت دوم 20112  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش كنترل 2 - 
 نوبت دوم 20113  سنندج - دانشگاه كردستان  مهندسي برق گرايش كنترل 5 - 
 نوبت دوم 20114  رشت -شگاه گيالن دان مهندسي برق گرايش كنترل 1 - 
 نوبت دوم 20115  دانشگاه يزد مهندسي برق گرايش كنترل 5 - 

 نوبت دوم 20116  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش اطالعات پزشكي 1 - محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
 مجازي 20117  مدرس دانشگاه تربيت مهندسي برق گرايش كنترل 40 - آموزش محور
 مجازي 20118  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق گرايش كنترل 20 - آموزش محور
 مجازي 20119  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش كنترل 40 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 20120  نشگاه تبريزدا مهندسي برق گرايش كنترل 16 -
 پرديس خودگردان 20121  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش كنترل 14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان دانشگاه

دگردانپرديس خو 20122  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش كنترل 8 -  

 پرديس خودگردان 20123  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش كنترل 13 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20124  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش كنترل 6 - 

 پرديس خودگردان 20125  دانشگاه صنعتي شاهرود ترلمهندسي برق گرايش كن 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20126  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي برق گرايش كنترل 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
دانپرديس خودگر 20127  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق گرايش كنترل 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 20128  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش كنترل 13 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 20129  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 
 غيرانتفاعي 20130  قم -ش دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دان مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 
 غيرانتفاعي 20131  مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 
 غيرانتفاعي 20132  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 
اعيغيرانتف 20133  موسسه غيرانتفاعي آمل مهندسي برق گرايش كنترل 20 -   

 غيرانتفاعي 20134  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 
 غيرانتفاعي 20135  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 
 غيرانتفاعي 20136  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 
 غيرانتفاعي 20137  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  گرايش كنترل مهندسي برق 20 - 
 غيرانتفاعي 20138  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 
 غيرانتفاعي 20139  قزوين - موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 

 غيرانتفاعي 20140  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  ترلمهندسي برق گرايش كن 20 -
 غيرانتفاعي 20141  تهران - موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران)  مهندسي برق گرايش كنترل 20 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 20142  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  مهندسي برق گرايش كنترل 20 -
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  صفحه 185 
 

  )6مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  -  1251  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 غيرانتفاعي 20143  قزوين –موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  مهندسي برق گرايش كنترل 20 -

 غيرانتفاعي 20144  كاشان - موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  برق گرايش كنترلمهندسي  20 - 
 غيرانتفاعي 20145  گرگان -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني  مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 
 غيرانتفاعي 20146  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 

 ) 7ه مهندسي برق (كد ضريب مجموع -  1251

 روزانه 20147  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 10 -  
 روزانه 20148  دانشگاه تبريز مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 13 - 

 روزانه 20149  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 7 -
 روزانه 20150  دانشگاه تربيت مدرس يش بيوالكتريكمهندسي پزشكي گرا 5 - فاقد خوابگاه

 روزانه 20151  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 11 - 
 روزانه 20152  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 9 - 

وزانهر 20153  كرمانشاه - دانشگاه رازي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 5 -  

 روزانه 20154  دانشگاه زنجان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 6 - 
 روزانه 20155  دانشگاه سمنان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 12 - 

 روزانه 20156  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 12 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 20157  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  لكتريكمهندسي پزشكي گرايش بيوا 11 -

 روزانه 20158  دانشگاه شيراز مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 5 - 
 روزانه 20159  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 5 - 

 روزانه 20160  تهران -نعتي اميركبير دانشگاه ص مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 10 - محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
 روزانه 20161  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 8 -

 روزانه 20162  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 - 
 روزانه 20163  تهران - شريف دانشگاه صنعتي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 11 - 
 روزانه 20164  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 8 - 

 روزانه 20165  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 16 -
 روزانه 20166  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 6 - 
 نوبت دوم 20167  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 3 - 
 نوبت دوم 20168  دانشگاه تبريز مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 8 - 

 نوبت دوم 20169  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 3 -
 نوبت دوم 20170  بزوارس - دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 1 - 
 نوبت دوم 20171  دانشگاه زنجان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 1 - 
 نوبت دوم 20172  دانشگاه سمنان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 6 - 

 نوبت دوم 20173  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 20174  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ي پزشكي گرايش بيوالكتريكمهندس 5 - 
 نوبت دوم 20175  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 2 - 

 نوبت دوم 20176  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 7 - محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
 نوبت دوم 20177  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 8 -

 نوبت دوم 20178  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 8 - 
 نوبت دوم 20179  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 5 - 
 نوبت دوم 20180  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ندسي پزشكي گرايش بيوالكتريكمه 6 - 

 نوبت دوم 20181  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 2 -
 مجازي 20182  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 40 - آموزش محور

ان دانشگاه تبريزمحل تحصيل پرديس خودگرد  پرديس خودگردان 20183  دانشگاه تبريز مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 13 -
 پرديس خودگردان 20184  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20185  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  الكتريكمهندسي پزشكي گرايش بيو 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20186  دانشگاه شيراز مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20187  هرانت -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 20188  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 15 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 20189  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 20190  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 -
 غيرانتفاعي 20191  مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 - 
 غيرانتفاعي 20192  نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 - 

 غيرانتفاعي 20193  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 -
 غيرانتفاعي 20194  اروميه -موسسه غيرانتفاعي ارومي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 -
 غيرانتفاعي 20195  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 -

 غيرانتفاعي 20196  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 - 
 غيرانتفاعي 20197  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 - 

 غيرانتفاعي 20198  ساوه -دانشستان موسسه غيرانتفاعي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 -
 غيرانتفاعي 20199  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 -
 غيرانتفاعي 20200  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 -

 غيرانتفاعي 20201  تبريز -يرانتفاعي سراج موسسه غ مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 - 
 غيرانتفاعي 20202  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 - 

 غيرانتفاعي 20203  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 -
 غيرانتفاعي 20204  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  ايش بيوالكتريكمهندسي پزشكي گر 20 -

 ) 8مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  -  1251

 روزانه 20205  دانشگاه تبريز مهندسي مكاترونيك 9 -  
 روزانه 20206  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكاترونيك 3 -
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  صفحه 186 
 

  )8مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  -  1251  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 20207  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكاترونيك 4 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20208  ه تهراندانشگا مهندسي مكاترونيك 3 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 روزانه 20209  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي مكاترونيك 8 - 
 روزانه 20210  دانشگاه سمنان مهندسي مكاترونيك 9 - 

 روزانه 20211  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي مكاترونيك 6 -
زانهرو 20212  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكاترونيك 3 -   

 روزانه 20213  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكاترونيك 5 - 
 روزانه 20214  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكاترونيك 12 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
 شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

 روزانه 20215 ك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان)دانشگاه صنعتي مال مهندسي مكاترونيك 8 -
 روزانه 20216  گرگان - دانشگاه گلستان  مهندسي مكاترونيك 11 -

 روزانه 20217  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي مكاترونيك 12 - 
 روزانه 20218  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  مهندسي مكاترونيك 12 - 
 روزانه 20219  مجتمع آموزش عالي بم مكاترونيكمهندسي  8 - 

 نوبت دوم 20220  دانشگاه تبريز مهندسي مكاترونيك 6 -
 نوبت دوم 20221  دانشگاه تهران مهندسي مكاترونيك 1 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 20222  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي مكاترونيك 1 - 
 نوبت دوم 20223  دانشگاه سمنان هندسي مكاترونيكم 4 - 

 نوبت دوم 20224  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكاترونيك 3 -
 نوبت دوم 20225  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكاترونيك 4 - 
 نوبت دوم 20226  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكاترونيك 4 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
 شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

 نوبت دوم 20227 دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) مهندسي مكاترونيك 8 -

 نوبت دوم 20228  گرگان - دانشگاه گلستان  مهندسي مكاترونيك 2 - 
 نوبت دوم 20229  اردبيل - حقق اردبيلي دانشگاه م مهندسي مكاترونيك 5 -

 نوبت دوم 20230  مجتمع آموزش عالي بم مهندسي مكاترونيك 2 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 20231  دانشگاه تبريز مهندسي مكاترونيك 9 -

 پرديس خودگردان 20232  يت مدرسدانشگاه ترب مهندسي مكاترونيك 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مهندسي مكاترونيك 3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 20233  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 غيرانتفاعي 20234  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي مكاترونيك 20 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 20235  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  نيكمهندسي مكاترو 20 - 
 ) 9مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  -  1251

محل تحصيل دانشكده فناوري  -فقط مرد 
 روزانه 20236  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي هوا فضا گرايش فناوري ماهواره 15 -  هاي نوين
 محل تحصيل دانشكده فناوري -فقط مرد 
 هاي نوين

 نوبت دوم 20237  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي هوا فضا گرايش فناوري ماهواره 8 -
محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط مرد 
 دانشگاه

 پرديس خودگردان 20238  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي هوا فضا گرايش فناوري ماهواره 15 -

 ) 1(كد ضريب مهندسي نفت  - 1253
 روزانه 20239  دانشگاه تهران مهندسي نفت گرايش اكتشاف 6 - محل تحصيل دانشكده مهندسي معدن تهران

 روزانه 20240  دانشگاه سمنان مهندسي نفت گرايش اكتشاف 8 - 
 روزانه 20241  دانشگاه صنعت نفت مهندسي نفت گرايش اكتشاف 15 - محل تحصيل واحد آبادان

 روزانه 20242  دانشگاه صنعتي اصفهان نفت گرايش اكتشافمهندسي  6 - 
 روزانه 20243  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش اكتشاف 3 - 
 روزانه 20244  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش اكتشاف 12 - 

انهروز 20245  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي نفت گرايش اكتشاف 9 -  

 روزانه 20246  دانشگاه يزد مهندسي نفت گرايش اكتشاف 7 - 
محل تحصيل دانشكده مهندسي معدن تهران  نوبت دوم 20247  دانشگاه تهران مهندسي نفت گرايش اكتشاف 3 -

 نوبت دوم 20248  دانشگاه سمنان مهندسي نفت گرايش اكتشاف 4 - 
 نوبت دوم 20249  اصفهاندانشگاه صنعتي  مهندسي نفت گرايش اكتشاف 6 -

 نوبت دوم 20250  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش اكتشاف 3 - 
 نوبت دوم 20251  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش اكتشاف 5 - 
 نوبت دوم 20252  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي نفت گرايش اكتشاف 4 - 
 نوبت دوم 20253  دانشگاه يزد يش اكتشافمهندسي نفت گرا 2 - 

 پرديس خودگردان 20254  دانشگاه سمنان مهندسي نفت گرايش اكتشاف 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20255  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش اكتشاف 3 - 

 ) 2مهندسي نفت (كد ضريب  - 1253

 روزانه 20256  دانشگاه تهران دسي نفت گرايش حفاريمهن 5 -  
 روزانه 20257  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي نفت گرايش حفاري 7 - 
 روزانه 20258  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  مهندسي نفت گرايش حفاري 7 - 

 روزانه 20259  هواز)دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل واحد ا مهندسي نفت گرايش حفاري 10 - فقط مرد
 روزانه 20260  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش حفاري 7 - 
 روزانه 20261  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي نفت گرايش حفاري 7 - 

 روزانه 20262  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي نفت گرايش حفاري 6 -
 روزانه 20263  انشگاه تهراند برداريمهندسي نفت گرايش بهره 5 - 
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  صفحه 187 
 

  ) 2مهندسي نفت (كد ضريب  - 1253  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 روزانه 20264  كرمان –دانشگاه شهيد باهنر  برداريمهندسي نفت گرايش بهره 9 -

 روزانه 20265  دانشگاه شيراز برداريمهندسي نفت گرايش بهره 6 - 
 روزانه 20266  دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل واحد اهواز) برداريمهندسي نفت گرايش بهره 10 - 
 روزانه 20267  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  برداريمهندسي نفت گرايش بهره 3 - 

 روزانه 20268  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  برداريگرايش بهره مهندسي نفت 9 -
 روزانه 20269  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  برداريمهندسي نفت گرايش بهره 7 - 
 روزانه 20270  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش تجهيزات نفت 2 - 
 نوبت دوم 20271  دانشگاه تهران مهندسي نفت گرايش حفاري 2 - 

 نوبت دوم 20272  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش حفاري 3 -
 نوبت دوم 20273  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي نفت گرايش حفاري 4 - 
 نوبت دوم 20274  دانشگاه تهران برداريمهندسي نفت گرايش بهره 2 - 
 نوبت دوم 20275  تهران -ه صنعتي اميركبير دانشگا برداريمهندسي نفت گرايش بهره 2 - 

 نوبت دوم 20276  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  برداريمهندسي نفت گرايش بهره 3 -
 نوبت دوم 20277  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش تجهيزات نفت 2 - 

 پرديس خودگردان 20278  دانشگاه شيراز برداريهمهندسي نفت گرايش بهر 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20279  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  برداريمهندسي نفت گرايش بهره 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20280  هرانت -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش تجهيزات نفت 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 3مهندسي نفت (كد ضريب  - 1253

 روزانه 20281  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 8 -  
 روزانه 20282  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 6 - فاقد خوابگاه

 روزانه 20283  دانشگاه تهران مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 10 - 
 روزانه 20284  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 8 - 
 روزانه 20285  دانشگاه سمنان مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 14 - 

هروزان 20286  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 9 -  

 روزانه 20287  دانشگاه شيراز مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 12 - 
 روزانه 20288  دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل واحد اهواز) مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 10 - 
 روزانه 20289  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 5 - 

 روزانه 20290  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ت گرايش مخازن هيدروكربوريمهندسي نف 3 -
 روزانه 20291  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 15 - 
 روزانه 20292  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 10 - 
 روزانه 20293  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ش مخازن هيدروكربوريمهندسي نفت گراي 11 - 

 روزانه 20294  دانشگاه صنعت نفت مديريت مخازن هيدروكربوري 10 - محل تحصيل واحد آبادان
 نوبت دوم 20295  دانشگاه تهران مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 4 - 
 نوبت دوم 20296  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  وريمهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكرب 3 - 
 نوبت دوم 20297  دانشگاه سمنان مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 7 - 

 نوبت دوم 20298  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 3 -
 نوبت دوم 20299  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 3 - 
 نوبت دوم 20300  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 6 - 
 نوبت دوم 20301  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 2 - 

 پرديس خودگردان 20302  دانشگاه تربيت مدرس هيدروكربوري مهندسي نفت گرايش مخازن 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20303  دانشگاه شيراز مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20304  تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 1مهندسي پليمر (كد ضريب  - 1255

 روزانه 20305  دانشگاه اراك مهندسي پليمر گرايش فراورش 10 -  
 روزانه 20306  دانشگاه اصفهان مهندسي پليمر گرايش فراورش 7 - 
 روزانه 20307  فته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشر مهندسي پليمر گرايش فراورش 8 - 

 روزانه 20308  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر گرايش فراورش 9 -
 روزانه 20309  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر گرايش فراورش 1 - فاقد خوابگاه

 روزانه 20310  دانشگاه تهران مهندسي پليمر گرايش فراورش 10 - 
 روزانه 20311  انشگاه صنعتي اصفهاند مهندسي پليمر گرايش فراورش 7 - 

 روزانه 20312 تهران (محل تحصيل پرديس بندر ماهشهر) -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش فراورش 8 -
 روزانه 20313  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش فراورش 5 -
 روزانه 20314  تبريز -صنعتي سهند دانشگاه  مهندسي پليمر گرايش فراورش 20 -

 روزانه 20315  دانشگاه صنعتي قم مهندسي پليمر گرايش فراورش 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 20316  گرگان - دانشگاه گلستان  مهندسي پليمر گرايش فراورش 13 - 

 روزانه 20317  دانشگاه مراغه مهندسي پليمر گرايش فراورش 18 -
 روزانه 20318  دانشگاه يزد ندسي پليمر گرايش فراورشمه 9 -
 روزانه 20319  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي مهندسي پليمر گرايش فراورش 4 -

 روزانه 20320  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش نانو فناوري 4 - 
 روزانه 20321  دانشگاه بناب مهندسي پليمر گرايش علوم پايه 15 - 

 روزانه 20322  دانشگاه تبريز مهندسي پليمر گرايش علوم پايه 6 - محل تحصيل دانشكده شيمي
 روزانه 20323  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مهندسي پليمر گرايش علوم پايه 5 -
 روزانه 20324  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي مهندسي پليمر گرايش علوم پايه 3 -

 نوبت دوم 20325  دانشگاه اراك مهندسي پليمر گرايش فراورش 6 - 
 نوبت دوم 20326  دانشگاه اصفهان مهندسي پليمر گرايش فراورش 2 - 

 نوبت دوم 20327  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مهندسي پليمر گرايش فراورش 3 -
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  صفحه 188 
 

  ) 1ر (كد ضريب مهندسي پليم - 1255  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 نوبت دوم 20328  دانشگاه تهران مهندسي پليمر گرايش فراورش 4 -

 نوبت دوم 20329  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي پليمر گرايش فراورش 5 - 
 نوبت دوم 20330  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش فراورش 5 - 

 مهندسي پليمر گرايش فراورش 7 - 
تهران (محل تحصيل پرديس بندر  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 نوبت دوم 20331  ماهشهر)

 نوبت دوم 20332  يزتبر -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش فراورش 8 - 
 نوبت دوم 20333  دانشگاه صنعتي قم مهندسي پليمر گرايش فراورش 8 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 20334  گرگان - دانشگاه گلستان  مهندسي پليمر گرايش فراورش 4 - 
 نوبت دوم 20335  دانشگاه مراغه مهندسي پليمر گرايش فراورش 2 - 
 نوبت دوم 20336  دانشگاه يزد گرايش فراورشمهندسي پليمر  3 - 

 نوبت دوم 20337  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش نانو فناوري 3 -
 نوبت دوم 20338  دانشگاه تبريز مهندسي پليمر گرايش علوم پايه 4 - محل تحصيل دانشكده شيمي

 نوبت دوم 20339  الت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرماندانشگاه تحصي مهندسي پليمر گرايش علوم پايه 1 - 
 پرديس خودگردان 20340  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش فراورش 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 20341  زدانشگاه تبري مهندسي پليمر گرايش علوم پايه 6 -
 ) 2مهندسي پليمر (كد ضريب  - 1255

 روزانه 20342  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 6 -  
 روزانه 20343  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 3 -

 روزانه 20344  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ليمر گرايش پليمريزاسيونمهندسي پ 1 - محل اجراي پروژه پزوهشكده فناوري نو
 روزانه 20345  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 7 - 
 روزانه 20346  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 3 - 

هاي پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 روزانه 20347  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي پليمر گرايش مواد مركب 6 -

 نوبت دوم 20348  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 3 - 
 نوبت دوم 20349  تبريز -گاه صنعتي سهند دانش مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 3 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 نوبت دوم 20350  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي پليمر گرايش مواد مركب 6 -

 پرديس خودگردان 20351  تهران -ميركبير دانشگاه صنعتي ا مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 1 -
 ) 1مجموعه مهندسي معماري كشتي (كد ضريب  - 1256

 روزانه 20352  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي معماري كشتي گرايش سازه كشتي 5 -  
 روزانه 20353  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معماري كشتي گرايش سازه كشتي 6 -

 روزانه 20354  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  هندسي معماري كشتي گرايش سازه كشتيم 10 - 
 روزانه 20355  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي معماري كشتي گرايش سازه كشتي 7 - 
 نوبت دوم 20356  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي معماري كشتي گرايش سازه كشتي 3 - 

 نوبت دوم 20357  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ري كشتي گرايش سازه كشتيمهندسي معما 6 -
 نوبت دوم 20358  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي معماري كشتي گرايش سازه كشتي 4 - 

 ) 2مجموعه مهندسي معماري كشتي (كد ضريب  - 1256

مهندسي معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 12 -    روزانه 20359  بوشهر -ه خليج فارس دانشگا
مهندسي معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 12 -   روزانه 20360  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
مهندسي معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 7 -   روزانه 20361  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

مهندسي معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 6 - مردفقط  -شرايط در انتهاي دفترچه   روزانه 20362  نوشهر - دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره ) 
مهندسي معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 8 -  روزانه 20363  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

مهندسي معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 6 -   نوبت دوم 20364  بوشهر -اه خليج فارس دانشگ
مهندسي معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 12 -   نوبت دوم 20365  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

مهندسي معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 6 -  نوبت دوم 20366  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 6 - فقط مرد - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 20367  نوشهر - دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره ) 

 ) 3مجموعه مهندسي معماري كشتي (كد ضريب  - 1256

  - 10 
مهندسي معماري كشتي گرايش ساخت در صنايع 

 دريايي
ل پرديس تهران (محل تحصي -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 روزانه 20368  بندرعباس)

 - 10 
مهندسي معماري كشتي گرايش ساخت در صنايع 

 دريايي
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 نوبت دوم 20369  بندرعباس)

 ) 4مجموعه مهندسي معماري كشتي (كد ضريب  - 1256
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

 روزانه 20370 دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) هاي متحرك درياييگرايش سازه  مهندسي دريا  8 -  رايط در انتهاي دفترچهش - مسلح مي باشد 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

 نوبت دوم 20371 انشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان)د هاي متحرك درياييگرايش سازه  مهندسي دريا  8 - شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

 ) 5مجموعه مهندسي معماري كشتي (كد ضريب  - 1256

 روزانه 20372  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار گرايش هيدروديناميك و جلوبري  مهندسي دريا  4 -  
 ) 1مجموعه مهندسي شيمي (كد ضريب  - 1257

 روزانه 20373  دانشگاه اراك مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 9 -  
 روزانه 20374  دانشگاه اردكان مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 10 - 
 روزانه 20375  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 5 - 
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  ) 1كد ضريب مجموعه مهندسي شيمي ( - 1257  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 20376  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 4 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20377  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  وسينتيك و كاتاليستمهندسي شيمي گرايش ترم 10 - 
 روزانه 20378  كرمانشاه - دانشگاه رازي  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 7 - 
 روزانه 20379  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 7 - 

 روزانه 20380  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  يستمهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتال 9 -
 روزانه 20381  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 5 - 
 روزانه 20382  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 3 - 
 روزانه 20383  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  اليستمهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كات 15 - 

 روزانه 20384  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 10 -
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 
 محل تحصيل تهران -

 روزانه 20385  دانشگاه صنعتي مالك اشتر يك و كاتاليستمهندسي شيمي گرايش ترموسينت 6 -

 روزانه 20386  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 13 -
 روزانه 20387  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 10 - 
 روزانه 20388  دانشگاه كاشان ترموسينتيك و كاتاليست مهندسي شيمي گرايش 7 - 
 روزانه 20389  سنندج - دانشگاه كردستان  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 8 - 

 روزانه 20390  دانشگاه اراك مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 -
 روزانه 20391  اندانشگاه اصفه مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 6 - 
 روزانه 20392  دانشگاه ايالم مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - 
 روزانه 20393  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 5 - 

 روزانه 20394  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 4 - فاقد خوابگاه

 دسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازيمهن 13 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني فومن واقع در فومن 

 روزانه 20395  استان گيالن)

 مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 13 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني كاسپين واقع در 

 روزانه 20396  رضوان شهر استان گيالن)

 روزانه 20397  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  سي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازيمهند 18 - 
 روزانه 20398  كرمانشاه - دانشگاه رازي  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 4 - 
 روزانه 20399  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - 
 روزانه 20400  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  داسازيمهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي ج 15 - 
 روزانه 20401  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 14 - 
 روزانه 20402  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 4 - 
 روزانه 20403  ه صنعتي اروميهدانشگا مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - 
 روزانه 20404  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 6 - 
 روزانه 20405  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 6 - 

 روزانه 20406  ريزتب -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 -
 روزانه 20407  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 10 -
 روزانه 20408  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 -
 روزانه 20409  دانشگاه صنعتي كرمانشاه مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 -
 روزانه 20410  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 15 -
 روزانه 20411  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 9 -
 روزانه 20412  بهشهر - دانشگاه علم و فناوري مازندران  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 15 -
 روزانه 20413  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 10 -
 روزانه 20414  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 5 -
 روزانه 20415  گرگان - دانشگاه گلستان  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 12 -
 روزانه 20416  رشت -دانشگاه گيالن  يش فرآيندهاي جداسازيمهندسي شيمي گرا 10 -
 روزانه 20417  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 -
 روزانه 20418  دانشگاه ياسوج مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 17 -
 روزانه 20419  شگاه يزددان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 11 -
 روزانه 20420  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 7 -
 روزانه 20421  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 6 -
 روزانه 20422  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 5 -

 روزانه 20423  دانشگاه تربيت مدرس طراحي فرآيندمهندسي شيمي گرايش  4 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20424  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 35 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
فقط مرد - شرايط در انتهاي دفترچه  - مي باشد.   روزانه 20425  تهران -ع ) دانشگاه جامع امام حسين ( مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 15 -

 روزانه 20426  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 8 -
 روزانه 20427  كرمانشاه - دانشگاه رازي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 14 -
 روزانه 20428  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 20 -
 روزانه 20429  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  يمي گرايش طراحي فرآيندمهندسي ش 18 -
 روزانه 20430  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 10 -
 روزانه 20431  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 15 -
 روزانه 20432  گاه صنعتي اروميهدانش مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 20 -
 روزانه 20433  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 5 -
 روزانه 20434  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 4 -
 روزانه 20435  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 5 -
 روزانه 20436  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 18 -
 روزانه 20437  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 6 -
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  ) 1مجموعه مهندسي شيمي (كد ضريب  - 1257  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل شته / گرايشعنوان ر نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 روزانه 20438  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 14 -

 روزانه 20439  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 20 - 
جذب در نيروهاي پذيرفته شده متعهد به 

شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 
 محل تحصيل تهران -

 روزانه 20440  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 6 -

 روزانه 20441  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 8 - 
 روزانه 20442  دانشگاه صنعتي همدان يندمهندسي شيمي گرايش طراحي فرآ 11 - 
 روزانه 20443  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 11 - 

 روزانه 20444  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 8 -
 روزانه 20445  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 5 - 
 روزانه 20446  سنندج - دانشگاه كردستان  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 19 - 
 روزانه 20447  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 7 - 

 روزانه 20448  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 15 -
 روزانه 20449  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  ندمهندسي شيمي گرايش طراحي فرآي 15 - 
 روزانه 20450  دانشگاه ياسوج مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 17 - 
سازي و كنترلسازي، شبيهمهندسي شيمي گرايش مدل 9 -   روزانه 20451  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان 

كنترل سازي وسازي، شبيهمهندسي شيمي گرايش مدل 3 -  روزانه 20452  دانشگاه شيراز
سازي و كنترلسازي، شبيهمهندسي شيمي گرايش مدل 10 -   روزانه 20453  تهران - دانشگاه صنعتي شريف 
سازي و كنترلسازي، شبيهمهندسي شيمي گرايش مدل 8 -   روزانه 20454  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
سازي و كنترلي، شبيهسازمهندسي شيمي گرايش مدل 5 -   روزانه 20455  دانشگاه فردوسي مشهد

 روزانه 20456  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 6 -
 روزانه 20457  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 3 - 
 روزانه 20458  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 6 - 
 روزانه 20459  دانشگاه سمنان گرايش محيط زيست مهندسي شيمي 10 - 

 روزانه 20460  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 9 -
 روزانه 20461  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 4 - 
 روزانه 20462  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 2 - 
 روزانه 20463  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 20 - 

 روزانه 20464  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 6 -
 روزانه 20465  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 10 - 
 روزانه 20466  دانشگاه تهران ل گازمهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقا 5 - 
 روزانه 20467  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 10 - 

 روزانه 20468  دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل واحد اهواز) مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 15 -
 روزانه 20469  صنعتي شيرازدانشگاه  مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 14 - 
 روزانه 20470  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 6 - 

 مهندسي شيمي گرايش صنايع پتروشيمي 8 - 
تهران (محل تحصيل پرديس بندر  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 روزانه 20471  ماهشهر)

 روزانه 20472  تهران -اه صنعتي اميركبير دانشگ مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 2 - 
 روزانه 20473  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 6 -

 روزانه 20474  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 6 - 
 روزانه 20475  هرانت -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش صنايع شيميايي معدني 8 - 
 روزانه 20476  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 15 - 

 روزانه 20477  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 12 -
 روزانه 20478  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 2 - 
 روزانه 20479  دانشگاه فردوسي مشهد يمهندسي شيمي گرايش نانوفناور 5 - 
 روزانه 20480  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش پليمر 3 - 

 روزانه 20481  كرمانشاه - دانشگاه رازي  مهندسي شيمي گرايش پليمر 5 -
 روزانه 20482  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش پليمر 7 - 
 روزانه 20483  دانشگاه شيراز مرمهندسي شيمي گرايش پلي 4 - 
 روزانه 20484  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش پليمر 15 - 

 روزانه 20485  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش پليمر 10 -
 روزانه 20486  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 8 -
 روزانه 20487  دانشگاه فردوسي مشهد ندسي شيمي گرايش پليمرمه 6 -
 روزانه 20488  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش پليمر 5 -
 روزانه 20489  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 5 -
 روزانه 20490  دانشگاه تبريز هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 3 -
 روزانه 20491  دانشگاه سمنان هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 10 -
 روزانه 20492  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 8 -
 روزانه 20493  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 9 -
 روزانه 20494  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي انتقالپديدهمهندسي شيمي گرايش  5 -
 روزانه 20495  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 3 -
 روزانه 20496  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 15 -
 روزانه 20497  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  اي انتقالهمهندسي شيمي گرايش پديده 11 -
 روزانه 20498  رشت -دانشگاه گيالن  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 7 -
 روزانه 20499  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 13 -
 روزانه 20500  بندر عباس -اه هرمزگان دانشگ هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 12 -
 روزانه 20501  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 7 -
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  صفحه 191 
 

  ) 1مجموعه مهندسي شيمي (كد ضريب  - 1257  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 حصيليدوره ت  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 20502  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20503  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 7 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 روزانه 20504  وارسبز - دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 7 - 
 روزانه 20505  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 7 - 
 روزانه 20506  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش مهندسي انرژي 5 - 

 روزانه 20507  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش مهندسي انرژي 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20508  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش راكتورستهمهندسي ه 3 - 
 روزانه 20509  دانشگاه شيراز اي گرايش راكتورمهندسي هسته 3 - 
 روزانه 20510  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش چرخه سوختمهندسي هسته 3 - 

 روزانه 20511  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  رخه سوختاي گرايش چمهندسي هسته 8 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي
 روزانه 20512  دانشگاه تهران هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 5 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 روزانه 20513  تهران - يف دانشگاه صنعتي شر هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي

 روزانه 20514  دانشگاه كاشان هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 3 - 
هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيستمهندسي سيستم 2 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران  روزانه 20515  دانشگاه تهران

هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيستسيستم مهندسي 4 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي  روزانه 20516  تهران - دانشگاه صنعتي شريف 
 روزانه 20517  دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 8 - 

 روزانه 20518  دانشگاه تهران ي انرژيهاهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 4 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 روزانه 20519  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 1 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي

 روزانه 20520  دانشگاه اصفهان هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 4 - محل تحصيل دانشكده علوم و فناوريهاي نوين
محل تحصيل دانشكده علوم و فناوري هاي 

 بين رشته اي
 روزانه 20521  دانشگاه تربيت مدرس هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 2 -

 روزانه 20522  دانشگاه تهران هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 3 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 روزانه 20523  مشكين دشت كرج -نرژي پژوهشگاه مواد و ا هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 3 - 

 روزانه 20524  دانشگاه تهران آموزش مهندسي 1 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 26432  دانشگاه قم  هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 5 -  فقط مرد

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
ترچه شرايط در انتهاي دف - مسلح مي باشد 

  فقط مرد -
 روزانه 26465  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي شيمي گرايش پليمر 20 -

 نوبت دوم 20525  دانشگاه اراك مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 6 - 
 نوبت دوم 20526  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 3 - 
 نوبت دوم 20527  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 3 - 

 نوبت دوم 20528  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 2 -
 نوبت دوم 20529  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 6 - 

يرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي پذ
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 نوبت دوم 20530  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 6 -

بت دومنو 20531  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 8 -  

 نوبت دوم 20532  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 5 - 
 نوبت دوم 20533  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 4 - 
 نوبت دوم 20534  دانشگاه اراك مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - 
 نوبت دوم 20535  دانشگاه اصفهان دسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازيمهن 3 - 

 نوبت دوم 20536  دانشگاه ايالم مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 5 -

 مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني فومن واقع در فومن 

ومنوبت د 20537  استان گيالن)  

 مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 10 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني كاسپين واقع در 

 نوبت دوم 20538  رضوان شهر استان گيالن)
 نوبت دوم 20539  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 5 -

 نوبت دوم 20540  دانشگاه سمنان اسازيمهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جد 15 - 
 نوبت دوم 20541  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 4 - 
 نوبت دوم 20542  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 4 - 
 نوبت دوم 20543  تهران -ركبير دانشگاه صنعتي امي مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 5 - 

 نوبت دوم 20544  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 18 -
 نوبت دوم 20545  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 7 - 
 نوبت دوم 20546  بابل دانشگاه صنعتي نوشيرواني مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 9 - 
 نوبت دوم 20547  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 9 - 
 نوبت دوم 20548  بهشهر - دانشگاه علم و فناوري مازندران  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 5 - 

 نوبت دوم 20549  فردوسي مشهددانشگاه  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 2 -
 نوبت دوم 20550  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - 
 نوبت دوم 20551  گرگان - دانشگاه گلستان  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - 
 نوبت دوم 20552  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 2 - 
 نوبت دوم 20553  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 6 - 

 نوبت دوم 20554  دانشگاه ياسوج مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 -
 نوبت دوم 20555  دانشگاه يزد مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 4 - 
 نوبت دوم 20556  دانشگاه اصفهان فرآيندمهندسي شيمي گرايش طراحي  3 - 
 نوبت دوم 20557  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 4 - 
 نوبت دوم 20558  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 17 - 

 نوبت دوم 20559  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 3 -
 نوبت دوم 20560  دانشگاه سمنان هندسي شيمي گرايش طراحي فرآيندم 15 - 
 نوبت دوم 20561  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 2 - 
 نوبت دوم 20562  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 4 - 
 نوبت دوم 20563  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 3 - 
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  صفحه 192 
 

  ) 1مجموعه مهندسي شيمي (كد ضريب  - 1257  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 نوبت دوم 20564  تهران –صنعتي خواجه نصير الدين طوسي دانشگاه  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 5 -
 نوبت دوم 20565  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 8 -
 نوبت دوم 20566  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 7 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
ايط در انتهاي دفترچه شر - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 نوبت دوم 20567  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 6 -

 نوبت دوم 20568  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 5 -
 نوبت دوم 20569  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 6 -
 نوبت دوم 20570  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 8 -
 نوبت دوم 20571  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 2 -
 نوبت دوم 20572  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 3 -
 نوبت دوم 20573  رشت -دانشگاه گيالن  طراحي فرآيند مهندسي شيمي گرايش 2 -
 نوبت دوم 20574  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 7 -
 نوبت دوم 20575  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 4 -
 نوبت دوم 20576  سوجدانشگاه يا مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 3 -
سازي و كنترلسازي، شبيهمهندسي شيمي گرايش مدل 5 -  نوبت دوم 20577  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
سازي و كنترلسازي، شبيهمهندسي شيمي گرايش مدل 1 -  نوبت دوم 20578  دانشگاه فردوسي مشهد
 نوبت دوم 20579  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 2 -
 نوبت دوم 20580  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 2 -
 نوبت دوم 20581  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 3 -
 نوبت دوم 20582  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 5 -
 نوبت دوم 20583  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 2 -
 نوبت دوم 20584  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 2 -
 نوبت دوم 20585  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 18 -
 نوبت دوم 20586  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 2 -
 نوبت دوم 20587  دانشگاه تهران هندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گازم 2 -
 نوبت دوم 20588  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 1 -
دومنوبت  20589 تهران (محل تحصيل پرديس بندر ماهشهر) -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش صنايع پتروشيمي 7 -  

 نوبت دوم 20590  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 2 -
 نوبت دوم 20591  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 2 -
 نوبت دوم 20592  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 2 -
 نوبت دوم 20593  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  يش صنايع شيميايي معدنيمهندسي شيمي گرا 2 -
 نوبت دوم 20594  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 7 -
 نوبت دوم 20595  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 1 -
 نوبت دوم 20596  اه فردوسي مشهددانشگ مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 1 -
 نوبت دوم 20597  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش پليمر 2 -
 نوبت دوم 20598  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش پليمر 2 -
 نوبت دوم 20599  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش پليمر 6 -
 نوبت دوم 20600  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  پليمر مهندسي شيمي گرايش 4 -
 نوبت دوم 20601  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش پليمر 2 -
 نوبت دوم 20602  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش پليمر 4 -
 نوبت دوم 20603  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 3 -
 نوبت دوم 20604  دانشگاه تبريز هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 2 -
 نوبت دوم 20605  دانشگاه سمنان هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 5 -
 نوبت دوم 20606  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 3 -
 نوبت دوم 20607  دانشگاه صنعتي اصفهان لهاي انتقامهندسي شيمي گرايش پديده 3 -
 نوبت دوم 20608  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 2 -
 نوبت دوم 20609  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 4 -
 نوبت دوم 20610  رشت -گيالن  دانشگاه هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 2 -
 نوبت دوم 20611  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 4 -

 نوبت دوم 20612  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 2 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 20613  سبزوار - م سبزواري دانشگاه حكي مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 1 -
 نوبت دوم 20614  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش راكتورمهندسي هسته 1 -
 نوبت دوم 20615  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش چرخه سوختمهندسي هسته 1 -

 نوبت دوم 20616  دانشگاه تهران ش تكنولوژي انرژيهاي انرژي گرايمهندسي سيستم 2 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 20617  دانشگاه كاشان هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 2 -

هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيستمهندسي سيستم 2 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران  نوبت دوم 20618  دانشگاه تهران
 نوبت دوم 20619  دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستمتممهندسي سيس 2 -

 نوبت دوم 20620  دانشگاه تهران هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 1 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 20621  دانشگاه اصفهان هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 2 - محل تحصيل دانشكده علوم و فناوريهاي نوين
 نوبت دوم 20622  دانشگاه تهران هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 1 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 مجازي 20623  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 10 - آموزش محور
 مجازي 20624  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ش فرآيندهاي جداسازيمهندسي شيمي گراي 20 - آموزش محور
 مجازي 20625  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 10 - آموزش محور
 مجازي 20626  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 40 - آموزش محور
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  ) 1دسي شيمي (كد ضريب مجموعه مهن - 1257  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 مجازي 20627  تهران –دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 20 - آموزش محور
 مجازي 20628  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 10 - آموزش محور
 مجازي 20629  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش پليمر 10 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 20630  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20631  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست مهندسي 3 -

 پرديس خودگردان 20632  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20633  دانشگاه تربيت مدرس رآيندهاي جداسازيمهندسي شيمي گرايش ف 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20634  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20635  صنعتي اصفهاندانشگاه  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20636  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 2 -
 پرديس خودگردان 20637  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20638  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

) مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 6 -   پرديس خودگردان 20640 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
ريزمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تب  پرديس خودگردان 20639  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 6 -
 پرديس خودگردان 20641  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20642  گاه سمناندانش مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 18 - 
زاهدان (محل تحصيل پرديس  - دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 پرديس خودگردان 20643  خودگردان در چابهار)

 پرديس خودگردان 20644  زاهدان - ن دانشگاه سيستان و بلوچستا مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 18 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20645  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردان پرديس 20646  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 20647  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

) مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 3 -  پرديس خودگردان 20649 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
تبريزمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه   پرديس خودگردان 20648  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 3 -

 پرديس خودگردان 20650  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 1 -
 پرديس خودگردان 20651  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20652  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20653  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 1 -
)دانشگاه تبريز (مح مهندسي شيمي گرايش پليمر 3 -  پرديس خودگردان 20654 ل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 20655  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش پليمر 3 -
 پرديس خودگردان 20656  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش پليمر 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

) هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 3 -  پرديس خودگردان 20658 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 20657  دانشگاه تبريز هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 3 -

 پرديس خودگردان 20659  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي انتقاليدهمهندسي شيمي گرايش پد 1 -
 پرديس خودگردان 20660  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش مهندسي انرژي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20661  تهران -هشتي دانشگاه شهيد ب اي گرايش راكتورمهندسي هسته 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20662  دانشگاه شيراز اي گرايش راكتورمهندسي هسته 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20663  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش چرخه سوختمهندسي هسته 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيستمهندسي سيستم 2 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 
 پرديس خودگردان 20664  صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پيام نور 20665  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 8 - 
سازي و كنترلسازي، شبيهمي گرايش مدلمهندسي شي 8 -  پيام نور 20666  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 پيام نور 20667  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 8 -
 پيام نور 20668  ن شمالتهرا -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 8 -
 پيام نور 20669  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 8 -
 غيرانتفاعي 20670  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 20 -
 غيرانتفاعي 20671  آمل - رانتفاعي شمال دانشگاه غي مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 -
 غيرانتفاعي 20672  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 -
 غيرانتفاعي 20673  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 -
 غيرانتفاعي 20674  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  دهاي جداسازيمهندسي شيمي گرايش فرآين 20 -
 غيرانتفاعي 20675  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 20 -
 غيرانتفاعي 20676  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 20 -
 غيرانتفاعي 20677  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  ي شيمي گرايش طراحي فرآيندمهندس 20 -
 غيرانتفاعي 20678  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 20 -
 غيرانتفاعي 20679  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 20 -
 غيرانتفاعي 20680  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  ي شيمي گرايش نانوفناوريمهندس 20 -
 غيرانتفاعي 20681  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 20 -

 غيرانتفاعي 20682  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي شيمي گرايش پليمر 20 - 
 غيرانتفاعي 20683  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  دسي شيمي گرايش پليمرمهن 20 - 
 غيرانتفاعي 20684  بابل - دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي شيمي گرايش مهندسي انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 20685  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 20686  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 20687  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 20 - 
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  ) 1مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259
  يحاتتوض

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 20690  دانشگاه اروميه هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 15 - 
 روزانه 20691  دانشگاه اصفهان هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 6 -

 روزانه 20692  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 15 - فقط زن
 روزانه 20693  دانشگاه بجنورد هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 8 -

 روزانه 20694  همدان -  دانشگاه بوعلي سينا هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 6 - 
 روزانه 20695  دانشگاه تربيت مدرس هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 7 - 

 روزانه 20696  دانشگاه تربيت مدرس هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 7 - فاقد خوابگاه
انهروز 20697  دانشگاه تفرش هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 16 -  

 روزانه 20698  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 7 -
 روزانه 20700  دانشگاه تهران هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 

 هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 6 - 
ني فومن واقع در فومن دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده ف

 روزانه 20699  استان گيالن)
 روزانه 20701  تهران -دانشگاه خوارزمي  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 11 - محل تحصيل تهران

 روزانه 20702  دانشگاه سمنان هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 15 - 
 روزانه 20703  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  هايستمسازي سمهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -

 روزانه 20704  تهران - دانشگاه شاهد  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 16 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 20705  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 6 -

 روزانه 20706  دانشگاه صنعتي اروميه هاسازي سيستمصنايع گرايش بهينه مهندسي 19 - 
 روزانه 20707  دانشگاه صنعتي اصفهان هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 9 - 

زانهرو 20708  تهران (محل تحصيل پرديس گرمسار) -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 -  

 روزانه 20709  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 3 -
 روزانه 20710  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 11 -

 روزانه 20711  تهران - شريف  دانشگاه صنعتي هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 16 - 
 روزانه 20712  دانشگاه صنعتي شيراز هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 5 - 

 روزانه 20713  دانشگاه صنعتي قم هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 20714  ه صنعتي نوشيرواني بابلدانشگا هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 9 -
 روزانه 20715  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 16 -

 روزانه 20716  دانشگاه فردوسي مشهد هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 13 - 
 روزانه 20717  دانشگاه قم هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - فقط مرد

 روزانه 20718  دانشگاه قم هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 20719  سنندج - دانشگاه كردستان  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 روزانه 20720  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 9 -

 روزانه 20721  دانشگاه يزد هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 11 - 
 روزانه 20722  دانشگاه تربيت مدرس هاي سالمتمهندسي صنايع گرايش سيستم 7 - 

 روزانه 20723  درسدانشگاه تربيت م هاي سالمتمهندسي صنايع گرايش سيستم 7 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20724  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي سالمتمهندسي صنايع گرايش سيستم 3 -
 روزانه 20725  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاي سالمتمهندسي صنايع گرايش سيستم 5 -

 روزانه 20726  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فناوري 3 - 
 روزانه 20727  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي اطالعاتي 5 - 

 روزانه 20688  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي حمل و نقل ريلي 13 -  محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن
 روزانه 20728  انشگاه تهراند آموزش مهندسي 1 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 20729  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي ايمني در راه آهن 10 -
 نوبت دوم 20730  دانشگاه اروميه هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 5 - 
 نوبت دوم 20731  دانشگاه اصفهان هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 2 - 

 نوبت دوم 20732  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 5 - ط زنفق
 نوبت دوم 20733  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 3 -
وبت دومن 20734  دانشگاه تفرش هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 3 -  

 نوبت دوم 20735  دانشگاه تهران هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 3 -

 هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني فومن واقع در فومن 

 نوبت دوم 20736  استان گيالن)

 نوبت دوم 20737  انشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)د هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 4 - 
 نوبت دوم 20738  تهران -دانشگاه خوارزمي  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 3 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 20739  دانشگاه سمنان هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 5 -
 نوبت دوم 20740  تهران - دانشگاه شاهد  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 4 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 20741  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 3 -
 نوبت دوم 20742  دانشگاه صنعتي اصفهان هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 4 - 
 نوبت دوم 20743  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاسازي سيستمصنايع گرايش بهينه مهندسي 3 - 

 نوبت دوم 20744 تهران (محل تحصيل پرديس گرمسار) - دانشگاه صنعتي اميركبير  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 -
 نوبت دوم 20745  تهران - خواجه نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 -
 نوبت دوم 20746  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 4 -

 نوبت دوم 20747  دانشگاه صنعتي قم هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 20748  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاسازي سيستميش بهينهمهندسي صنايع گرا 5 - 

 نوبت دوم 20749  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 12 -
 نوبت دوم 20750  دانشگاه فردوسي مشهد هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 3 -
 نوبت دوم 20751  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  هاسازي سيستمايع گرايش بهينهمهندسي صن 3 -

 نوبت دوم 20752  دانشگاه يزد هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 4 - 
 نوبت دوم 20753  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي سالمتمهندسي صنايع گرايش سيستم 3 - 

 نوبت دوم 20754  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاي سالمتسيستم مهندسي صنايع گرايش 3 -
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  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 20755  تهران –دانشگاه صنعتي اميركبير  ديريت نوآوري و فناوريمهندسي صنايع گرايش م 2 - 
 نوبت دوم 20756  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي اطالعاتي 2 -

ت دومنوب 20689  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي حمل و نقل ريلي 3 - محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن  

 نوبت دوم 20757  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي ايمني در راه آهن 2 -
 مجازي 20758  تهران -دانشگاه خوارزمي  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - محل تحصيل تهران - آموزش محور 
 مجازي 20759  تهران - ه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي دانشگا هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - آموزش محور
 مجازي 20760  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي ايمني در راه آهن 20 - آموزش محور

 هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 13 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 20761  ن)صرفاوروديهاي امسال درتهرا
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در 

 پرديس خودگردان 20762  تهران -دانشگاه خوارزمي  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 5 - تهران
 پرديس خودگردان 20763  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 20764  تهران - دانشگاه شاهد  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 16 - پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20765  شگاه صنعتي اروميهدان هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 19 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20766  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20767  تهران -م و صنعت ايران دانشگاه عل هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20768  سنندج - دانشگاه كردستان  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20769  دانشگاه يزد هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20770  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فناوري 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20771  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي اطالعاتي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 20772  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 8 -
 پيام نور 20773  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 -
 پيام نور 20774  مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  هاسازي سيستمع گرايش بهينهمهندسي صناي 10 -

 مجازي پيام نور 20775  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 15 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 20776  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي هامسازي سيستمهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20777  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20778  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20779  مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  هاسازي سيستمنايع گرايش بهينهمهندسي ص 20 -
 غيرانتفاعي 20780  نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20781  تهران - م و فرهنگ دانشگاه غيرانتفاعي عل هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20782  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20783  بابل - دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20784  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  هاسازي سيستمصنايع گرايش بهينه مهندسي 20 -
 غيرانتفاعي 20785  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20786  تنكابن - آيندگان موسسه غيرانتفاعي  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -

 غيرانتفاعي 20787  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 
 غيرانتفاعي 20788  احد تهران)دماوند (محل تحصيل و -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 15 - فقط زن

 غيرانتفاعي 20789  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20790  تبريز -موسسه غيرانتفاعي الغدير هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20791  يزد - موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  هاستمسازي سيمهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20792  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20793  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20794  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20795  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20796  تبريز -انتفاعي سراج موسسه غير هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20797  ايالم -موسسه غيرانتفاعي سفير دانش  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20798  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20799  موسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي قشم هاسازي سيستمع گرايش بهينهمهندسي صناي 20 -

 غيرانتفاعي 20800  موسسه غيرانتفاعي كار هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - محل تحصيل واحد قزوين
 غيرانتفاعي 20801  البرز قزوين -پين موسسه غيرانتفاعي كاس هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20802  قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -

 غيرانتفاعي 20803  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20804  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  هاسيستم سازيمهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20805  آستانه اشرفيه - موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20806  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20807  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20808  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز هاي سالمتمهندسي صنايع گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 20809  البرز قزوين -موسسه غيرانتفاعي كاسپين  هاي سالمتمهندسي صنايع گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 20810  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فناوري 20 - 
 غيرانتفاعي 20811  بابل - دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  وريمهندسي صنايع گرايش كيفيت و بهره 20 - 

 غيرانتفاعي 20812  بابل - دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي اطالعاتي 20 -
 مجازي غيرانتفاعي 20813  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 40 - آموزش محور

 ) 2مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259

 روزانه 20814  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 6 -  
 روزانه 20815  دانشگاه تربيت مدرس هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 14 -

 روزانه 20816  دانشگاه تربيت مدرس هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 10 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20817  دانشگاه تهران هاي كالنع گرايش سيستممهندسي صناي 7 - 
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  ) 2مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

لح پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مس
فقط مرد - شرايط در انتهاي دفترچه  - مي باشد.   روزانه 20818  تهران –دانشگاه جامع امام حسين (ع )  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 15 -

 روزانه 20819  دانشگاه صنعتي اروميه هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 14 -
 روزانه 20820  ه صنعتي اصفهاندانشگا هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 7 - 
 روزانه 20821  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 3 - 

 روزانه 20822  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 12 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 20823  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  هاي كالنايش سيستممهندسي صنايع گر 10 -

 روزانه 20824  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 17 - 
محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 پيشرفت

 روزانه 20825  رانته -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 8 -

 روزانه 20826  بهشهر - دانشگاه علم و فناوري مازندران  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 8 - 
 روزانه 20827  دانشگاه فردوسي مشهد هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 4 - 

 روزانه 20828  رنامه ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و ب هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 6 -
 نوبت دوم 20829  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 3 - 
 نوبت دوم 20830  دانشگاه تهران هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 3 - 
 نوبت دوم 20831  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 3 - 

 نوبت دوم 20832  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 2 -
با همكاري سازمان غيرانتفاعي مديريت صنعتي  نوبت دوم 20833  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 12 -

 نوبت دوم 20834  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  كالنهاي مهندسي صنايع گرايش سيستم 8 - 
محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 پيشرفت

 نوبت دوم 20835  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 2 -

 نوبت دوم 20836  شهربه - دانشگاه علم و فناوري مازندران  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 6 - 
 نوبت دوم 20837  دانشگاه فردوسي مشهد هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 1 -

 مجازي 20838  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 10 - آموزش محور
 پرديس خودگردان 20839  دانشگاه صنعتي اروميه هاي كالنيش سيستممهندسي صنايع گرا 14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20840  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20841  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 17 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 -با همكاري دانشكده مهندسي پيشرفت 
 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20842  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 8 -

 پيام نور 20843  مركز بين المللي عسلويه -انشگاه پيام نور استان بوشهر د هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 8 - 
 پيام نور 20844  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 10 - 
 پيام نور 20845  كيشمركز بين المللي  -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 10 - 

 مجازي پيام نور 20846  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 15 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 20847  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 20848  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  نهاي كالمهندسي صنايع گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 20849  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 20 - 

 غيرانتفاعي 20850  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 20851  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 20852  مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 20853  يزد -علم و هنر  دانشگاه غيرانتفاعي هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 20 - 

 غيرانتفاعي 20854  بابل - دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 20855  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 20856  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  هاي كالنيستممهندسي صنايع گرايش س 20 - 
 غيرانتفاعي 20857  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 20 - 

 غيرانتفاعي 20858  آستانه اشرفيه - موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 20 -
 ) 3مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259

 روزانه 20859  دانشگاه اصفهان پژوهيمهندسي صنايع گرايش آينده 5 -  
 نوبت دوم 20860  دانشگاه اصفهان پژوهيمهندسي صنايع گرايش آينده 3 -

 غيرانتفاعي 20861  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  پژوهيمهندسي صنايع گرايش آينده 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 20862  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  پژوهيمهندسي صنايع گرايش آينده 15 - ط مردفق

 ) 4مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259

 روزانه 20863  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 6 -  
 روزانه 20864  درسدانشگاه تربيت م مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 6 - فاقد خوابگاه

 روزانه 20865  تهران -دانشگاه خوارزمي  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 12 - محل تحصيل تهران
 روزانه 20866  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 3 -
 روزانه 20867  تهران - طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 5 -
 روزانه 20868  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 7 -

 روزانه 20869  دانشگاه ميبد مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 20870  ت مدرسدانشگاه تربي مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 5 -

 روزانه 20871  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 5 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20873  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 7 -
 روزانه 20872  دانشگاه تهران مينمهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأ 6 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
 روزانه 20874  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 15 - فقط مرد - شرايط در انتهاي دفترچه  - مي باشد. 

 روزانه 20875  تهران -دانشگاه خوارزمي  تيك و زنجيره تأمينمهندسي صنايع گرايش لجس 11 - محل تحصيل تهران
 روزانه 20876  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 5 -
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  ) 4مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي  عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 روزانه 20877  تهران –دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 3 -
 روزانه 20878  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 12 -
 روزانه 20879  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين مهندسي 4 -
 روزانه 20880  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 16 -
 روزانه 20881  سنندج - دانشگاه كردستان  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 13 -
 روزانه 20882  دانشگاه تهران مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 7 -

 روزانه 20883  دانشگاه صنعت نفت مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 10 - محل تحصيل واحد آبادان
 روزانه 20884  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 3 -

به جذب در نيروهاي پذيرفته شده متعهد 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 روزانه 20885  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 12 -

 روزانه 20886  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 8 -
 روزانه 20887  دانشگاه يزد مديريت پروژه مهندسي صنايع گرايش 5 -

 نوبت دوم 20888  تهران -دانشگاه خوارزمي  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 8 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 20889  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 3 -
 نوبت دوم 20890  تهران - ه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي دانشگا مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 5 -
 نوبت دوم 20891  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 3 -

 نوبت دوم 20892  دانشگاه ميبد مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 20893  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) تيك و زنجيره تأمينمهندسي صنايع گرايش لجس 4 -
 نوبت دوم 20894  دانشگاه تهران مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 2 -

 نوبت دوم 20895  تهران -دانشگاه خوارزمي  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 3 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 20896  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 3 -
 نوبت دوم 20897  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 2 -

با همكاري سازمان غيرانتفاعي مديريت صنعتي  نوبت دوم 20898  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  أمينمهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره ت 12 -
 نوبت دوم 20899  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 3 -
 نوبت دوم 20900  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 5 -
 نوبت دوم 20901  دانشگاه تهران مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 3 -
 نوبت دوم 20902  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 3 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 نوبت دوم 20903  دانشگاه صنعتي مالك اشتر گرايش مديريت پروژهمهندسي صنايع  12 -

 نوبت دوم 20904  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 4 - 
 نوبت دوم 20905  دانشگاه يزد مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 2 - 

 مجازي 20906  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 10 - آموزش محور
 مجازي 20907  تهران -دانشگاه خوارزمي  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 20 - محل تحصيل تهران - آموزش محور 
 مجازي 20908  تهران - ن طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدي مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 10 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 20909  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران  پرديس خودگردان 20910  تهران -دانشگاه خوارزمي  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 5 -

 پرديس خودگردان 20911  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20912  تهران -ن دانشگاه علم و صنعت ايرا مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20913  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20914  دانشگاه يزد مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 20915  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 20 -
 غيرانتفاعي 20916  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 20 -
 غيرانتفاعي 20917  بابل - ان دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندر مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 20 -

 غيرانتفاعي 20918  تنكابن - موسسه غيرانتفاعي آيندگان  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 20919  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اسرار  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 20 - 

 غيرانتفاعي 20920  فوالد شهر اصفهان -صنعتي فوالد موسسه غيرانتفاعي  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 20 -
 غيرانتفاعي 20921  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 20 -
 غيرانتفاعي 20922  آستانه اشرفيه - موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 20 -
 غيرانتفاعي 20923  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  لجستيك و زنجيره تأمين مهندسي صنايع گرايش 20 -
 غيرانتفاعي 20924  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 20 -
 غيرانتفاعي 20925  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 20 -

 غيرانتفاعي 20926  بابل - دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 20 - 
 غيرانتفاعي 20927  البرز قزوين -موسسه غيرانتفاعي كاسپين  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 20 -

 غيرانتفاعي 20928  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  لجستيك و زنجيره تأمينمهندسي صنايع گرايش  20 - 
 غيرانتفاعي 20929  بابل - دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 20 -

 غيرانتفاعي 20930  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 20 - 
 غيرانتفاعي 20931  فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 20 - 

 غيرانتفاعي 20932  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 20 -
 غيرانتفاعي 20933  موسسه غيرانتفاعي كار ژهمهندسي صنايع گرايش مديريت پرو 20 - محل تحصيل واحد قزوين

 مجازي غيرانتفاعي 20934  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 40 - آموزش محور
رانتفاعيمجازي غي 20935  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 40 - آموزش محور  
 مجازي غيرانتفاعي 20936  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 40 - آموزش محور
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  ) 5مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 وره تحصيليد  تحصيل
دوم  اول

 
 روزانه 20937  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 6 -

 روزانه 20938  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 6 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20939  نتهرا -دانشگاه خوارزمي  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 11 - محل تحصيل تهران

 روزانه 20940  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 3 - 
 روزانه 20941  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 10 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 حل تحصيل تهرانم -
 روزانه 20943  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 12 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
 شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

 روزانه 20942 دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 10 -
 روزانه 20944  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 11 -

 نوبت دوم 20945  تهران -دانشگاه خوارزمي  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 3 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 20946  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 3 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 نوبت دوم 20947  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 12 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
 اي دفترچهشرايط در انته - مسلح مي باشد 

 نوبت دوم 20948 دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 10 -

 نوبت دوم 20949  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 5 - 
 مجازي 20950  شگاه صنعتي اصفهاندان مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 40 - آموزش محور
 مجازي 20951  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در 
 تهران

 پرديس خودگردان 20952  تهران -دانشگاه خوارزمي  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 5 -
 پرديس خودگردان 20953  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 1 - ل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصي

شرايط و شهريه در توضيحات انتهاي دفترچه  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 10 -
تهران (محل تحصيل پرديس  - دانشگاه صنعتي شريف 
 پرديس خودگردان 20954  وم در جزيره كيش)خودگردان مهندسي و عل

 پرديس خودگردان 20955  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 20956  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 8 - 

 پيام نور 20957  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 10 -
 پيام نور 20958  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 10 - 
 پيام نور 20959  مركز بين المللي كيش -يام نور استان هرمزگان دانشگاه پ مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 10 - 

 مجازي پيام نور 20960  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 15 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 20961  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 -

 غيرانتفاعي 20962  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 - 
 غيرانتفاعي 20963  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 - 
انتفاعيغير 20964  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 -   

 غيرانتفاعي 20965  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 -
 غيرانتفاعي 20966  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 - 
 غيرانتفاعي 20967  بابل - لوم و فنون مازندران دانشگاه غيرانتفاعي ع مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 - 
 غيرانتفاعي 20968  تبريز -موسسه غيرانتفاعي الغدير مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 - 

 غيرانتفاعي 20969  يزد - موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 -
 غيرانتفاعي 20970  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  ت مهندسيمهندسي صنايع گرايش مديري 20 - 
 غيرانتفاعي 20971  فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 - 
فاعيغيرانت 20972  البرز قزوين -موسسه غيرانتفاعي كاسپين  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 -   

 غيرانتفاعي 20973  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 -
 مجازي غيرانتفاعي 20974  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 40 - آموزش محور

 ) 1مهندسي در سوانح طبيعي (كد ضريب  - 1262
 روزانه 20975  دانشگاه تهران مهندسي در سوانح طبيعي 6 -  ل تحصيل دانشكده محيط زيست تهرانمح

 روزانه 20976  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي در سوانح طبيعي 10 - 
 نوبت دوم 20977  دانشگاه تهران مهندسي در سوانح طبيعي 4 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران

 نوبت دوم 20978  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  در سوانح طبيعي مهندسي 2 - 
 مجازي 20979  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي در سوانح طبيعي 40 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 20980  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي در سوانح طبيعي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 ) 1برداري (كد ضريب دسي نقشهمهن - 1263

 روزانه 20981  دانشگاه تفرش برداري گرايش فتوگرامتريمهندسي نقشه 10 -  
 روزانه 20982  دانشگاه تهران برداري گرايش فتوگرامتريمهندسي نقشه 5 -
 روزانه 20983  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  برداري گرايش فتوگرامتريمهندسي نقشه 6 -
 روزانه 20984  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل برداري گرايش فتوگرامتريمهندسي نقشه 6 -
 روزانه 20985  دانشگاه اصفهان برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 5 -
 روزانه 20986  دانشگاه تبريز برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 3 -
 روزانه 20987  دانشگاه تهران ئودزيبرداري گرايش ژمهندسي نقشه 5 -
 روزانه 20988  دانشگاه زنجان برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 10 -
 روزانه 20989  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 10 -
 روزانه 20990  دانشگاه اصفهان برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 8 -
 روزانه 20991  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 6 -
 روزانه 20992  دانشگاه تبريز برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 5 -
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  ) 1برداري (كد ضريب مهندسي نقشه - 1263  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 روزانه 20993  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 8 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 روزانه 20994  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  برداري گرايش سنجش از دورنقشه مهندسي 6 - وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 20995  دانشگاه تهران برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 5 -
 روزانه 20996  دانشگاه شيراز برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 5 - 
 روزانه 20997  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  ش از دوربرداري گرايش سنجمهندسي نقشه 7 - 

 روزانه 20998  سنندج - دانشگاه كردستان  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 3 -
هاي اطالعات مكانيبرداري گرايش سيستممهندسي نقشه 4 -  روزانه 20999  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
هاي اطالعات مكانيبرداري گرايش سيستممهندسي نقشه 6 - وزارت آموزش و پرورش  روزانه 21000  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

هاي اطالعات مكانيبرداري گرايش سيستممهندسي نقشه 5 -  روزانه 21001  دانشگاه تهران
هاي اطالعات مكانيبرداري گرايش سيستممهندسي نقشه 9 -  روزانه 21002  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

هاي اطالعات مكانيبرداري گرايش سيستممهندسي نقشه 3 -   روزانه 21003  دانشگاه فردوسي مشهد
 روزانه 21004  دانشگاه تهران برداري گرايش هيدروگرافيمهندسي نقشه 5 -

 روزانه 21005  دانشگاه تهران آموزش مهندسي 1 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 21006  دانشگاه تهران برداري گرايش فتوگرامتريمهندسي نقشه 3 -
 نوبت دوم 21007  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  برداري گرايش فتوگرامتريمهندسي نقشه 5 -

 نوبت دوم 21008  دانشگاه اصفهان برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 2 - 
 نوبت دوم 21009  دانشگاه تبريز برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 2 - 

 نوبت دوم 21010  دانشگاه تهران برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 3 -
 نوبت دوم 21011  دانشگاه زنجان برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 2 -
 نوبت دوم 21012  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 10 -

 نوبت دوم 21013  دانشگاه اصفهان برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 5 - 
 نوبت دوم 21014  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 3 - 

 نوبت دوم 21015  دانشگاه تبريز برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 4 -
 نوبت دوم 21016  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 2 -
 نوبت دوم 21017  تهران -يد رجايي دانشگاه تربيت دبير شه برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه - 6

 نوبت دوم 21018  دانشگاه تهران برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 3 - 
 نوبت دوم 21019  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 6 - 

كانيهاي اطالعات مبرداري گرايش سيستممهندسي نقشه 1 -  نوبت دوم 21020  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان
هاي اطالعات مكانيبرداري گرايش سيستممهندسي نقشه 6 -  نوبت دوم 21021  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
هاي اطالعات مكانيبرداري گرايش سيستممهندسي نقشه 3 - وبت دومن 21022  دانشگاه تهران  

هاي اطالعات مكانيبرداري گرايش سيستممهندسي نقشه 9 -   نوبت دوم 21023  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
هاي اطالعات مكانيبرداري گرايش سيستممهندسي نقشه 1 -   نوبت دوم 21024  دانشگاه فردوسي مشهد

 نوبت دوم 21025  نشگاه تهراندا برداري گرايش هيدروگرافيمهندسي نقشه 3 -
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 21026  دانشگاه تبريز برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 3 -
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 21027  دانشگاه تبريز برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 5 -

دانشگاه » اي تي سي«شترك با دانشكده م
Twente  شرايط در انتهاي دفترچه -هلند 

 مشترك 21028  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 15 -
دانشگاه » اي تي سي«مشترك با دانشكده 

Twente  شرايط در انتهاي دفترچه -هلند 
هاي اطالعات مكانيبرداري گرايش سيستمنقشهمهندسي  15 -  مشترك 21029  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 غيرانتفاعي 21030  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  برداري گرايش فتوگرامتريمهندسي نقشه 20 - 
 غيرانتفاعي 21031  اصفهان - يرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو موسسه غ برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 20 -
 غيرانتفاعي 21032  بروجرد - موسسه غيرانتفاعي ياسين  برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 20 -

 غيرانتفاعي 21033  قم -موسسه غيرانتفاعي حكمت  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 20 - 
 غيرانتفاعي 21034  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  گرايش سنجش از دوربرداري مهندسي نقشه 20 - 

 غيرانتفاعي 21035  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 20 -
هاي اطالعات مكانيبرداري گرايش سيستممهندسي نقشه 20 -  غيرانتفاعي 21036  اميركال بابل -و فناوري آريان  موسسه غيرانتفاعي علوم

هاي اطالعات مكانيبرداري گرايش سيستممهندسي نقشه 20 -   غيرانتفاعي 21037  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه 
هاي اطالعات مكانيبرداري گرايش سيستممهندسي نقشه 20 -   غيرانتفاعي 21038  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني

 ) 1مجموعه مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264

 روزانه 21039  دانشگاه اراك مهندسي عمران گرايش سازه 6 -  
 روزانه 21040  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش سازه 17 - 

 روزانه 21041  )دانشكده فني خويدانشگاه اروميه (محل تحصيل  مهندسي عمران گرايش سازه 15 -
 روزانه 21042  دانشگاه اصفهان مهندسي عمران گرايش سازه 7 -

 روزانه 21043  دانشگاه ايالم مهندسي عمران گرايش سازه 12 - 
 روزانه 21044  دانشگاه بجنورد مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 

 روزانه 21045  دانشگاه بناب مهندسي عمران گرايش سازه 12 -
 روزانه 21046  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  سازه مهندسي عمران گرايش 7 -

 روزانه 21047  دانشگاه بيرجند مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 روزانه 21048  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي عمران گرايش سازه 7 - 

 روزانه 21049  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش سازه 18 -
فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در ويژه 

 وزارت آموزش و پرورش
 روزانه 21050  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي عمران گرايش سازه 5 -
 روزانه 21051  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش سازه 11 -

 روزانه 21052  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش سازه 4 - فاقد خوابگاه
 روزانه 21053  دانشگاه تفرش مهندسي عمران گرايش سازه 12 - 
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  صفحه 200 
 

  ) 1مجموعه مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 روزانه 21054  دانشگاه تهران عمران گرايش سازه مهندسي 20 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
فقط مرد - شرايط در انتهاي دفترچه  - مي باشد.   روزانه 21055  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي عمران گرايش سازه 15 -

 روزانه 21056  سبزوار - واري دانشگاه حكيم سبز مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 روزانه 21057  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي عمران گرايش سازه 9 - 

 روزانه 21058  تهران -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش سازه 12 - محل تحصيل تهران
 روزانه 21059  كرمانشاه - دانشگاه رازي  مهندسي عمران گرايش سازه 15 -

 روزانه 21060  دانشگاه زابل دسي عمران گرايش سازهمهن 3 - 
 روزانه 21061  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش سازه 13 - 
 روزانه 21062  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 

 روزانه 21063  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 روزانه 21064  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي عمران گرايش سازه 10 - اي دفترچهشرايط در انته

 روزانه 21065  دانشگاه شهركرد مهندسي عمران گرايش سازه 16 - 
 روزانه 21066  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي عمران گرايش سازه 16 - 

 روزانه 21067  هوازا - دانشگاه شهيد چمران  مهندسي عمران گرايش سازه 15 -
 روزانه 21068  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 روزانه 21069  دانشگاه شيراز مهندسي عمران گرايش سازه 11 - 
 روزانه 21070  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي عمران گرايش سازه 13 - 

 روزانه 21071  گاه صنعتي اصفهاندانش مهندسي عمران گرايش سازه 15 -
 روزانه 21072  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش سازه 6 - 
 روزانه 21073  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص)  مهندسي عمران گرايش سازه 6 - 
 روزانه 21074  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش سازه 18 - 

 روزانه 21075  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي عمران گرايش سازه 12 -
 روزانه 21076  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 روزانه 21077  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش سازه 18 - 
 روزانه 21078  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي عمران گرايش سازه 14 - 

 روزانه 21079  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش سازه 19 -
 روزانه 21080  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش سازه 11 - 
 روزانه 21081  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش سازه 8 - 

 روزانه 21082  دانشگاه قم مهندسي عمران گرايش سازه 10 - فقط مرد
 روزانه 21083  دانشگاه قم مهندسي عمران گرايش سازه 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 روزانه 21084  دانشگاه كاشان مهندسي عمران گرايش سازه 11 - 
 روزانه 21085  سنندج - دانشگاه كردستان  مهندسي عمران گرايش سازه 11 - 
 روزانه 21086  گرگان - دانشگاه گلستان  مهندسي عمران گرايش سازه 12 - 

 روزانه 21087  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 روزانه 21088  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مهندسي عمران گرايش سازه 11 - 
 روزانه 21089  بابلسر -ران دانشگاه مازند مهندسي عمران گرايش سازه 16 - 
 روزانه 21090  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 

 روزانه 21091  دانشگاه مراغه مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 روزانه 21092  دانشگاه مالير مهندسي عمران گرايش سازه 15 - 
 روزانه 21093  رفسنجان -لي عصر(عج) دانشگاه و مهندسي عمران گرايش سازه 14 - 
 روزانه 21094  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي عمران گرايش سازه 12 - 

 روزانه 21095  دانشگاه ياسوج مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 روزانه 21096  دانشگاه يزد مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 روزانه 21097  اه اراكدانشگ مهندسي عمران گرايش زلزله 4 - 
 روزانه 21098  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش زلزله 15 - 

 روزانه 21099  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي عمران گرايش زلزله 8 -
 روزانه 21100  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش زلزله 6 - 
 روزانه 21101  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان لهمهندسي عمران گرايش زلز 10 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 21102  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي عمران گرايش زلزله 5 -

 روزانه 21103  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش زلزله 7 - 
 روزانه 21104  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش زلزله 13 -

 روزانه 21105  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش زلزله 12 - 
 روزانه 21106  كرمانشاه - دانشگاه رازي  مهندسي عمران گرايش زلزله 5 - 
 روزانه 21107  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 

 روزانه 21108  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش زلزله 9 -
 روزانه 21109  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  مهندسي عمران گرايش زلزله 6 - 
 روزانه 21110  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي عمران گرايش زلزله 8 - 
 روزانه 21111  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي عمران گرايش زلزله 6 - 

 روزانه 21112  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش زلزله 4 -
 روزانه 21113  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش زلزله 9 -
 روزانه 21114  تبريز -شگاه صنعتي سهند دان مهندسي عمران گرايش زلزله 6 -
 روزانه 21115  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش زلزله 10 -
 روزانه 21116  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي عمران گرايش زلزله 11 -
 روزانه 21117  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش زلزله 9 -
 روزانه 21118  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ندسي عمران گرايش زلزلهمه 11 -
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  صفحه 201 
 

  ) 1مجموعه مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 روزانه 21119  دانشگاه فردوسي مشهد عمران گرايش زلزلهمهندسي  5 -

 روزانه 21120  سنندج - دانشگاه كردستان  مهندسي عمران گرايش زلزله 10 - 
 روزانه 21121  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي عمران گرايش زلزله 11 - 
 روزانه 21122  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي عمران گرايش زلزله 14 - 

 روزانه 21123  پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله مهندسي عمران گرايش زلزله 10 -
 روزانه 21124  دانشگاه اراك مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 12 - 
 روزانه 21125  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 15 - 
 روزانه 21126  دانشگاه اصفهان نيكمهندسي عمران گرايش ژئوتك 4 - 

 روزانه 21127  دانشگاه بجنورد مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 -
 روزانه 21128  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 7 - 
نهروزا 21129  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 -   

 روزانه 21130  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 - 
 روزانه 21131  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 14 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 21132  تهران -انشگاه تربيت دبير شهيد رجايي د مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 -

 روزانه 21133  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 - 
 روزانه 21134  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 2 - فاقد خوابگاه

 روزانه 21135  دانشگاه تفرش مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 12 - 
 روزانه 21136  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 -

 روزانه 21137  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 13 - 
 روزانه 21138  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 12 - 
 روزانه 21139  كرمانشاه - دانشگاه رازي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 - 

 روزانه 21140  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 7 -
 روزانه 21141  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 7 - 

 روزانه 21142  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 21143  دانشگاه شهركرد مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 - 

 روزانه 21144  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 -
 روزانه 21145  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 - 
 روزانه 21146  اهواز - ن دانشگاه شهيد چمرا مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 11 - 
 روزانه 21147  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 9 - 

 روزانه 21148  دانشگاه شيراز مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 -
 روزانه 21149  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 - 
 روزانه 21151  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ايش ژئوتكنيكمهندسي عمران گر 5 - 

 مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 - 
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 روزانه 21150  گرمسار)

 روزانه 21152  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 11 - 
 روزانه 21153  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 -

 روزانه 21154  دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 - 
 روزانه 21155  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 14 - 
 روزانه 21156  تهران - ي شريف دانشگاه صنعت مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 - 

 روزانه 21157  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 9 -
 روزانه 21158  دانشگاه صنعتي قم مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

زانهرو 21159  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 12 -   

 روزانه 21160  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 13 - 
 روزانه 21161  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 -

 روزانه 21162  دانشگاه فسا مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 - 
 روزانه 21163  انشگاه قمد مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 18 - فقط مرد

 روزانه 21164  گرگان - دانشگاه گلستان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 - 
 روزانه 21165  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 11 - 
 روزانه 21166  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 - 
 روزانه 21167  دانشگاه مالير ن گرايش ژئوتكنيكمهندسي عمرا 15 - 
 روزانه 21168  دانشگاه ياسوج مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 16 - 
 روزانه 21169  دانشگاه يزد مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 - 

 روزانه 21170  مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -
 روزانه 21171  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 15 -

 روزانه 21172  دانشگاه اصفهان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 - 
 روزانه 21173  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 7 - 

 روزانه 21174  دانشگاه تربيت مدرس ترابري مهندسي عمران گرايش راه و 5 -
 روزانه 21175  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 -

 روزانه 21176  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 5 - 
 روزانه 21177  هكرمانشا - دانشگاه رازي  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 - 

 روزانه 21178  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 7 -
 روزانه 21179  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 7 -

 روزانه 21180  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 6 - 
 روزانه 21181  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ابريمهندسي عمران گرايش راه و تر 2 - 

 روزانه 21182  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 -
 روزانه 21183  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 12 -
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  صفحه 202 
 

  ) 1ضريب مجموعه مهندسي عمران (كد  - 1264  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 21184  تهران –دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 6 - 
 روزانه 21185  اه صنعتي نوشيرواني بابلدانشگ مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 7 - 
 روزانه 21186  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 11 - 
 روزانه 21187  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 3 - 
 روزانه 21188  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 15 - 
 روزانه 21189  دانشگاه يزد مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 7 - 

 روزانه 21190  دانشگاه بيرجند مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 13 -
 روزانه 21191  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 5 - 
 روزانه 21192  اه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرماندانشگ مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 8 - 
 روزانه 21193  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 5 - 

 روزانه 21194  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 21195  دانشگاه تهران آبمهندسي عمران گرايش مديريت منابع  4 - 
 روزانه 21196  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 14 - 
 روزانه 21197  كرمانشاه - دانشگاه رازي  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 4 - 
انهروز 21198  دانشگاه زابل مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 2 -   

 روزانه 21199  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 10 - 
 روزانه 21200  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 20 - 

 روزانه 21201  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 6 -
 روزانه 21202  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 4 - انشكده مهندسيمحل تحصيل د

 روزانه 21203  دانشگاه شيراز مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 6 - 
 روزانه 21204  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 7 - 

 روزانه 21205  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رايش مديريت منابع آبمهندسي عمران گ 2 -
 روزانه 21206  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 10 -

 روزانه 21207  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 10 - 
 روزانه 21208  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 11 - 

 روزانه 21209  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 8 -
 روزانه 21210  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 8 -

 روزانه 21211  دانشگاه فردوسي مشهد ان گرايش مديريت منابع آبمهندسي عمر 3 - 
 روزانه 21212  سنندج - دانشگاه كردستان  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 6 - 

 روزانه 21213  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 12 -
 روزانه 21214  دانشگاه مراغه ابع آبمهندسي عمران گرايش مديريت من 18 -

 روزانه 21215  دانشگاه ياسوج مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 16 - 
 روزانه 21216  دانشگاه يزد مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 6 - 

 روزانه 21217  بروجرد - دانشگاه آيت اله بروجردي  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 -
 روزانه 21218  دانشگاه اروميه هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 15 -

 روزانه 21219  دانشگاه بجنورد هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 14 - 
 روزانه 21220  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 5 - 

 روزانه 21221  دانشگاه بيرجند هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 10 -
 روزانه 21222  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 5 -

هروزان 21223  دانشگاه تبريز هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 4 -   

 روزانه 21224  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 7 - 
 روزانه 21225  دانشگاه تربيت مدرس هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 5 -

 روزانه 21226  دانشگاه تربيت مدرس يهاي هيدروليكمهندسي عمران گرايش آب و سازه 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 21227  دانشگاه تهران هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 6 - 
 روزانه 21228  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 9 - 

 روزانه 21229  تهران (محل تحصيل كرج) -خوارزمي دانشگاه  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 15 -
 روزانه 21230  كرمانشاه - دانشگاه رازي  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 6 -

 روزانه 21231  دانشگاه زنجان هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 14 - 
 روزانه 21232  دانشگاه سمنان يهاي هيدروليكمهندسي عمران گرايش آب و سازه 10 - 

 روزانه 21233  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 -
 روزانه 21234  دانشگاه شهركرد هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 14 -

 روزانه 21235  كرمان -نشگاه شهيد باهنر دا هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 6 - 
 روزانه 21236  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 6 - 

 روزانه 21237  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 10 - محل تحصيل دانشكده مهندسي علوم آب
 روزانه 21238  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 4 - صيل دانشكده مهندسيمحل تح

 روزانه 21239  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 12 - 
 روزانه 21240  نشگاه شيرازدا هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 6 - 

 روزانه 21241  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 5 -
 روزانه 21242  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 2 -

 روزانه 21243  دزفول - اه صنعتي جندي شاپور دانشگ هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 12 - 
 روزانه 21244  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص)  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 7 - 

 روزانه 21245  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 9 -
 روزانه 21246  دانشگاه صنعتي سيرجان هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 15 -

 روزانه 21247  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 13 - 
 روزانه 21248  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 6 - 

 روزانه 21249  دانشگاه صنعتي شيراز هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 9 -
 روزانه 21250  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 6 -
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  صفحه 203 
 

  ) 1مجموعه مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل رايشعنوان رشته / گ نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم اول
 روزانه 21251  تهران –دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 8 -

وزانهر 21252  دانشگاه فردوسي مشهد هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 4 -   
فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه   روزانه 21253  دانشگاه قم هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 18 - 

 روزانه 21254  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 6 - 
 روزانه 21255  انشگاه مراغهد هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 -

 روزانه 21256  دانشگاه يزد هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 6 - 
 روزانه 21257  دانشگاه تبريز هاي درياييمهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه 5 - 
 روزانه 21258  سدانشگاه تربيت مدر هاي درياييمهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه 6 - 

 روزانه 21259  دانشگاه تهران هاي درياييمهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه 4 -
 روزانه 21260  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  هاي درياييمهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه 9 - 
 روزانه 21261  ه دريانوردي و علوم دريايي چابهاردانشگا هاي درياييمهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه 12 - 

 روزانه 21262  دانشگاه صنعت نفت هاي درياييمهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه 10 - محل تحصيل واحد آبادان
امور آموزشي اين رشته گرايش بين رشته 
اي توسط دو دانشكده مهندسي عمران و 

 مهندسي دريا انجام مي شود.
 روزانه 21263  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي درياييهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازهم 7 -

 روزانه 21264  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي درياييمهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه 7 - 
 روزانه 21265  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  رياييهاي دمهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه 8 -

 روزانه 21266  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي درياييمهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه 7 - 
 روزانه 21267  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاي درياييمهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه 6 - 
 روزانه 21268  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي دريايييش سواحل، بنادر و سازهمهندسي عمران گرا 8 - 

 روزانه 21269  دانشگاه قم هاي درياييمهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه 12 - فقط مرد
 روزانه 21270  رشت -دانشگاه گيالن  هاي درياييمهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه 8 - 
 روزانه 21271  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  هاي درياييمهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه 6 - 
 روزانه 21272  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 6 - 

 روزانه 21273  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 6 -
 روزانه 21274  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 4 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 روزانه 21275  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 8 - 
 روزانه 21276  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 3 - 

 روزانه 21277  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مران گرايش حمل و نقلمهندسي ع 4 -
 روزانه 21278  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 10 - 
 روزانه 21279  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 16 - 
 روزانه 21280  گرگان - دانشگاه گلستان  گرايش حمل و نقلمهندسي عمران  12 - 

 روزانه 21281  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 7 -
 روزانه 21282  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 5 - 
 روزانه 21283  دانشگاه تهران اختمهندسي عمران گرايش مديريت س 7 - 

 روزانه 21284  تهران -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 5 - محل تحصيل تهران
 روزانه 21285  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 6 -

 روزانه 21286  تهران - ه نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواج مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 6 - 
 روزانه 21287  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 6 - 
 روزانه 21288  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 14 - 

 روزانه 21289  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 3 -
 روزانه 21290  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش محيط زيست 15 - 
 روزانه 21291  دانشگاه بيرجند مهندسي عمران گرايش محيط زيست 9 - 
 روزانه 21292  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش محيط زيست 3 - 

 روزانه 21293  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش محيط زيست 8 -
 روزانه 21294  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش محيط زيست 4 - فاقد خوابگاه

 روزانه 21295  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش محيط زيست 7 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني
 روزانه 21296  هرانت -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 10 - محل تحصيل تهران

 روزانه 21297  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 7 -
 روزانه 21298  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 8 - محل تحصيل دانشكده مهندسي علوم آب

 روزانه 21299  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  ستمهندسي عمران گرايش محيط زي 5 - محل تحصيل دانشكده مهندسي
 روزانه 21300  دانشگاه شيراز مهندسي عمران گرايش محيط زيست 6 - 

 روزانه 21301  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش محيط زيست 5 -
 روزانه 21302  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 4 - 
 روزانه 21303  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 13 - 

 روزانه 21304  دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي عمران گرايش محيط زيست 10 -
 روزانه 21305  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش محيط زيست 9 -

 روزانه 21306  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  يط زيستمهندسي عمران گرايش مح 9 - 
 روزانه 21307  دانشگاه صنعتي قم مهندسي عمران گرايش محيط زيست 18 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 21308  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش محيط زيست 9 - 
 روزانه 21309  تهران -ه علم و صنعت ايران دانشگا مهندسي عمران گرايش محيط زيست 8 - 
 روزانه 21310  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش محيط زيست 3 - 
 روزانه 21311  دانشگاه فسا مهندسي عمران گرايش محيط زيست 10 - 
 روزانه 21312  دانشگاه اصفهان آهنمهندسي خطوط راه 6 - 

 روزانه 21313  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آهنمهندسي خطوط راه 18 - محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 

فقط مرد - شرايط در انتهاي دفترچه  - مي باشد.   روزانه 21314  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  هاي دفاعيپدافند غيرعامل گرايش سازه 15 -
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  صفحه 204 
 

  ) 1مجموعه مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم اول

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 انمحل تحصيل تهر -
 روزانه 21315  دانشگاه صنعتي مالك اشتر هاي دفاعيپدافند غيرعامل گرايش سازه 12 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد. 

 فقط مرد -
 روزانه 21316  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  پدافند غيرعامل گرايش طراحي 15 -

شده متعهد به جذب در نيروهاي  پذيرفته
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 روزانه 21317  دانشگاه صنعتي مالك اشتر پدافند غيرعامل گرايش طراحي 12 -

 روزانه 21318  دانشگاه اصفهان مهندسي محيط زيست گرايش آب و فاضالب 5 -
 روزانه 21319  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست گرايش آب و فاضالب 7 - نمحل تحصيل دانشكده محيط زيست تهرا

 روزانه 21320  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست گرايش آلودگي هوا 7 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
 روزانه 21321  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست گرايش سواحل 7 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
 روزانه 21322  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست گرايش منابع آب 7 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
 روزانه 21323  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست گرايش مواد زايد جامد 7 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
 روزانه 21324  دانشگاه تهران حيط زيست گرايش آلودگي خاكمهندسي م 6 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران

 روزانه 21325  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي ايمني راه و ترابري 5 -
 روزانه 21326  دانشگاه تهران آموزش مهندسي 2 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 26428  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي عمران گرايش زلزله 8 -  
 روزانه 26439  سبزوار –دانشگاه حكيم سبزواري   هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 12 -  

 نوبت دوم 21327  دانشگاه اراك مهندسي عمران گرايش سازه 4 -
 نوبت دوم 21328  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش سازه 5 -
 نوبت دوم 21329  دانشگاه اصفهان مهندسي عمران گرايش سازه 3 -
 نوبت دوم 21330  دانشگاه ايالم مهندسي عمران گرايش سازه 4 -
 نوبت دوم 21331  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي عمران گرايش سازه 2 -

 نوبت دوم 21332  دانشگاه بيرجند مهندسي عمران گرايش سازه 2 - 
 نوبت دوم 21333  قزوين - خميني (ره ) دانشگاه بين المللي امام  مهندسي عمران گرايش سازه 3 - 
 نوبت دوم 21334  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش سازه 12 - 
 نوبت دوم 21335  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي عمران گرايش سازه 5 - 
 نوبت دوم 21336  دانشگاه تفرش مهندسي عمران گرايش سازه 8 - 
 نوبت دوم 21337  دانشگاه تهران رايش سازهمهندسي عمران گ 7 - 
 نوبت دوم 21338  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي عمران گرايش سازه 5 - 
 نوبت دوم 21339  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي عمران گرايش سازه 5 - 

 نوبت دوم 21340  تهران -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش سازه 2 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 21341  دانشگاه زابل مهندسي عمران گرايش سازه 3 - 

 نوبت دوم 21342  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش سازه 2 -
 نوبت دوم 21343  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش سازه 20 -

 نوبت دوم 21344  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي عمران گرايش سازه 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 21345  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي عمران گرايش سازه 8 -
 نوبت دوم 21346  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي عمران گرايش سازه 2 -
 نوبت دوم 21347  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش سازه 6 -
 نوبت دوم 21348  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ران گرايش سازهمهندسي عم 6 -
 نوبت دوم 21349  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش سازه 18 -
 نوبت دوم 21350  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي عمران گرايش سازه 5 -
 نوبت دوم 21351  نشگاه صنعتي شاهروددا مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 نوبت دوم 21352  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي عمران گرايش سازه 5 -
 نوبت دوم 21353  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش سازه 13 -
 نوبت دوم 21354  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش سازه 2 -
 نوبت دوم 21355  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش سازه 2 -

 نوبت دوم 21356  دانشگاه كاشان مهندسي عمران گرايش سازه 6 - 
 نوبت دوم 21357  گرگان - دانشگاه گلستان  مهندسي عمران گرايش سازه 2 - 
 نوبت دوم 21358  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش سازه 12 - 
 نوبت دوم 21359  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مهندسي عمران گرايش سازه 3 - 
 نوبت دوم 21360  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي عمران گرايش سازه 7 - 
 نوبت دوم 21361  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 نوبت دوم 21362  اغهدانشگاه مر مهندسي عمران گرايش سازه 5 - 
 نوبت دوم 21363  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي عمران گرايش سازه 6 - 
 نوبت دوم 21364  دانشگاه ياسوج مهندسي عمران گرايش سازه 6 - 
 نوبت دوم 21365  دانشگاه يزد مهندسي عمران گرايش سازه 9 - 
 نوبت دوم 21366  دانشگاه اراك مهندسي عمران گرايش زلزله 2 - 
 نوبت دوم 21367  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش زلزله 5 - 
 نوبت دوم 21368  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي عمران گرايش زلزله 4 - 
 نوبت دوم 21369  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش زلزله 4 - 
 نوبت دوم 21370  تهران –تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه   مهندسي عمران گرايش زلزله 5 - 
 نوبت دوم 21371  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش زلزله 4 - 
 نوبت دوم 21372  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش زلزله 3 - 
 نوبت دوم 21373  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش زلزله 10 - 
 نوبت دوم 21374  رانته -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش زلزله 4 - 
 نوبت دوم 21375  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي عمران گرايش زلزله 2 - 
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  صفحه 205 
 

  ) 1مجموعه مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 صيليدوره تح  تحصيل
دوم اول
 نوبت دوم 21376  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش زلزله 3 -

 نوبت دوم 21377  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش زلزله 8 - 
ومنوبت د 21378  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي عمران گرايش زلزله 2 -   

 نوبت دوم 21379  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش زلزله 6 - 
 نوبت دوم 21380  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش زلزله 2 -

 نوبت دوم 21381  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش زلزله 2 - 
 نوبت دوم 21382  بابلسر -نشگاه مازندران دا مهندسي عمران گرايش زلزله 8 -
 نوبت دوم 21383  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي عمران گرايش زلزله 5 -

 نوبت دوم 21384  دانشگاه اراك مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 - 
 نوبت دوم 21385  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 - 

 نوبت دوم 21386  دانشگاه اصفهان ران گرايش ژئوتكنيكمهندسي عم 2 -
 نوبت دوم 21387  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 -
 نوبت دوم 21388  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 4 -

 نوبت دوم 21389  گاه تبريزدانش مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 - 
 نوبت دوم 21390  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 - 

 نوبت دوم 21391  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 -
 نوبت دوم 21392  فرشدانشگاه ت مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 -
 نوبت دوم 21393  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 4 -

 نوبت دوم 21394  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 7 - 
 نوبت دوم 21395  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 2 - 

 نوبت دوم 21396  دانشگاه زنجان سي عمران گرايش ژئوتكنيكمهند 2 -
 نوبت دوم 21397  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 -

 نوبت دوم 21398  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 21399  كرمان -اهنر دانشگاه شهيد ب مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 - 
 نوبت دوم 21400  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 2 - 

 نوبت دوم 21401  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 2 -
ومنوبت د 21402  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 -  

 نوبت دوم 21403  تهران (محل تحصيل پرديس گرمسار) -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 -
 نوبت دوم 21404  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 -
 نوبت دوم 21405  تهران - وسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين ط مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 11 -
 نوبت دوم 21406  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 2 -
 نوبت دوم 21407  دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 -
 نوبت دوم 21408  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 -

 نوبت دوم 21409  دانشگاه صنعتي قم مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 - انتهاي دفترچهتوضيحات در 
 نوبت دوم 21410  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 7 -
 نوبت دوم 21411  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 4 -
 نوبت دوم 21412  دانشگاه فردوسي مشهد ن گرايش ژئوتكنيكمهندسي عمرا 1 -
 نوبت دوم 21413  گرگان - دانشگاه گلستان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 -
 نوبت دوم 21414  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 2 -
 نوبت دوم 21415  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 2 -
 نوبت دوم 21416  دانشگاه ياسوج مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 -
 نوبت دوم 21417  دانشگاه يزد مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 4 -
 نوبت دوم 21418  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 5 -
 نوبت دوم 21419  فهاندانشگاه اص مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 2 -
 نوبت دوم 21420  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 2 -
 نوبت دوم 21421  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 3 -
 نوبت دوم 21422  كرج) تهران (محل تحصيل -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 2 -
 نوبت دوم 21423  كرمانشاه - دانشگاه رازي  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 1 -
 نوبت دوم 21424  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 2 -
 نوبت دوم 21425  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 3 -
 نوبت دوم 21426  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  راه و ترابري مهندسي عمران گرايش 3 -
 نوبت دوم 21427  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 2 -
 نوبت دوم 21428  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 -
 نوبت دوم 21429  دانشگاه صنعتي شاهرود گرايش راه و ترابريمهندسي عمران  6 -
 نوبت دوم 21430  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 -
 نوبت دوم 21431  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 -
 نوبت دوم 21432  دانشگاه فردوسي مشهد ابريمهندسي عمران گرايش راه و تر 1 -
 نوبت دوم 21433  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 2 -
 نوبت دوم 21434  دانشگاه يزد مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 3 -
 نوبت دوم 21435  دانشگاه بيرجند مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 2 -
 نوبت دوم 21436  دانشگاه تبريز هندسي عمران گرايش مديريت منابع آبم 3 -
 نوبت دوم 21437  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 2 -
 نوبت دوم 21438  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 2 -
 نوبت دوم 21439  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  ران گرايش مديريت منابع آبمهندسي عم 2 -

 نوبت دوم 21440  دانشگاه زابل مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 2 - 
 نوبت دوم 21441  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 5 - 
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  صفحه 206 
 

  ) 1مجموعه مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم اول
 نوبت دوم 21442  تهران –دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 2 -

 نوبت دوم 21443  گاه صنعتي اصفهاندانش مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 5 - 
 نوبت دوم 21444  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 1 - 
 نوبت دوم 21445  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 10 - 

 نوبت دوم 21446  دانشگاه صنعتي شاهرود ع آبمهندسي عمران گرايش مديريت مناب 5 -
 نوبت دوم 21447  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 2 - 
 نوبت دوم 21448  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 1 - 
 نوبت دوم 21449  اردبيل - حقق اردبيلي دانشگاه م مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 2 - 

 نوبت دوم 21450  دانشگاه مراغه مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 2 -
 نوبت دوم 21451  دانشگاه ياسوج مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 3 - 
 نوبت دوم 21452  دانشگاه يزد مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 2 - 
 نوبت دوم 21453  بروجرد - دانشگاه آيت اله بروجردي  هاي هيدروليكيعمران گرايش آب و سازه مهندسي 7 - 

 نوبت دوم 21454  دانشگاه اروميه هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 5 -
 نوبت دوم 21455  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 2 - 
 نوبت دوم 21456  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 2 - 
 نوبت دوم 21457  دانشگاه تبريز هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 3 - 

 نوبت دوم 21458  صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان دانشگاه تحصيالت تكميلي هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 2 -
 نوبت دوم 21459  دانشگاه تهران هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 3 - 
 نوبت دوم 21460  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 5 - 
 نوبت دوم 21461  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  وليكيهاي هيدرمهندسي عمران گرايش آب و سازه 2 - 

 نوبت دوم 21462  دانشگاه زنجان هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 2 -
 نوبت دوم 21463  دانشگاه سمنان هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 5 - 
 نوبت دوم 21464  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هيدروليكيهاي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 3 - 
 نوبت دوم 21465  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 2 - 

 نوبت دوم 21466  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 6 - محل تحصيل دانشكده مهندسي علوم آب
 نوبت دوم 21467  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 3 - 
 نوبت دوم 21468  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 3 - 
 نوبت دوم 21469  تهران -ي اميركبير دانشگاه صنعت هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 1 - 

 نوبت دوم 21470  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 8 -
 نوبت دوم 21471  دانشگاه صنعتي سيرجان هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 10 - 
 نوبت دوم 21472  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي هيدروليكيو سازهمهندسي عمران گرايش آب  7 - 
 نوبت دوم 21473  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 3 - 

 نوبت دوم 21474  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 2 -
 نوبت دوم 21475  دانشگاه فردوسي مشهد هاي هيدروليكيدسي عمران گرايش آب و سازهمهن 1 - 
 نوبت دوم 21476  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 2 - 
 نوبت دوم 21477  دانشگاه مراغه هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 2 - 

 نوبت دوم 21478  دانشگاه يزد هاي هيدروليكيدسي عمران گرايش آب و سازهمهن 2 -
 نوبت دوم 21479  دانشگاه تبريز هاي درياييمهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه 3 - 
 نوبت دوم 21480  دانشگاه تهران هاي درياييمهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه 3 - 
 نوبت دوم 21481  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار هاي درياييگرايش سواحل، بنادر و سازه مهندسي عمران 12 - 

امور آموزشي اين رشته گرايش بين رشته 
اي توسط دو دانشكده مهندسي عمران و 

 مهندسي دريا انجام مي شود.
 نوبت دوم 21482  تهران -اميركبير  دانشگاه صنعتي هاي درياييمهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه 6 -

 نوبت دوم 21483  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي درياييمهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه 6 - 
 نوبت دوم 21484  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي درياييمهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه 3 -

 نوبت دوم 21485  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي درياييسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازهمهند 5 - 
 نوبت دوم 21486  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاي درياييمهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه 4 - 
 نوبت دوم 21487  تهران -ايران  دانشگاه علم و صنعت هاي درياييمهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه 2 - 

 نوبت دوم 21488  رشت -دانشگاه گيالن  هاي درياييمهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه 2 -
 نوبت دوم 21489  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  هاي درياييمهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه 2 - 

 نوبت دوم 21490  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 2 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني
 نوبت دوم 21491  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 4 - 

 نوبت دوم 21492  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 2 -
 نوبت دوم 21493  تهران - عتي خواجه نصير الدين طوسي دانشگاه صن مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 3 - 

 نوبت دوم 21494  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 6 -
 نوبت دوم 21495  گرگان - دانشگاه گلستان  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 2 -
 نوبت دوم 21496  همدان - سينا دانشگاه بوعلي  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 3 -
 نوبت دوم 21497  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 2 -
 نوبت دوم 21498  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 4 -

 نوبت دوم 21499  تهران -ي دانشگاه خوارزم مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 2 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 21500  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 6 -
 نوبت دوم 21501  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 6 -
 نوبت دوم 21502  تهران -نعت ايران دانشگاه علم و ص مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 2 -
 نوبت دوم 21503  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 1 -
 نوبت دوم 21504  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش محيط زيست 5 -
 نوبت دوم 21505  دانشگاه بيرجند مهندسي عمران گرايش محيط زيست 1 -

 نوبت دوم 21506  دانشگاه تبريز ايش محيط زيستمهندسي عمران گر 2 - 
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  صفحه 207 
 

  ) 1مجموعه مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم اول

 نوبت دوم 21507  دانشگاه تهران ندسي عمران گرايش محيط زيستمه 3 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني
 نوبت دوم 21508  تهران -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 3 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 21509  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 3 - 
 نوبت دوم 21510  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 3 - محل تحصيل دانشكده مهندسي علوم آب

 نوبت دوم 21511  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش محيط زيست 3 -
 نوبت دوم 21512  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 3 - 
 نوبت دوم 21513  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  ط زيستمهندسي عمران گرايش محي 12 - 
 نوبت دوم 21514  دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي عمران گرايش محيط زيست 5 - 

 نوبت دوم 21515  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش محيط زيست 6 -
 نوبت دوم 21516  دانشگاه صنعتي قم محيط زيست مهندسي عمران گرايش 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 21517  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش محيط زيست 6 - 
 نوبت دوم 21518  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 2 - 

 نوبت دوم 21519  شهددانشگاه فردوسي م مهندسي عمران گرايش محيط زيست 1 -
 نوبت دوم 21520  دانشگاه اصفهان آهنمهندسي خطوط راه 2 - 

 نوبت دوم 21521  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آهنمهندسي خطوط راه 7 - محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 
 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 21522  دانشگاه صنعتي مالك اشتر هاي دفاعيپدافند غيرعامل گرايش سازه 12 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
ت دومنوب 21523  دانشگاه صنعتي مالك اشتر پدافند غيرعامل گرايش طراحي 12 -  

 نوبت دوم 21524  دانشگاه اصفهان مهندسي محيط زيست گرايش آب و فاضالب 1 - 
 نوبت دوم 21525  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست گرايش آب و فاضالب 4 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
 نوبت دوم 21526  شگاه تهراندان مهندسي محيط زيست گرايش آلودگي هوا 4 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
 نوبت دوم 21527  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست گرايش سواحل 4 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
 نوبت دوم 21528  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست گرايش منابع آب 4 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
 نوبت دوم 21529  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست گرايش مواد زايد جامد 4 - نمحل تحصيل دانشكده محيط زيست تهرا

 نوبت دوم 21530  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست گرايش آلودگي خاك 3 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
 نوبت دوم 26429  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي عمران گرايش زلزله 4 -  
 نوبت دوم 26440  سبزوار –دانشگاه حكيم سبزواري   هاي هيدروليكيمران گرايش آب و سازهمهندسي ع 2 -  

 مجازي 21531  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش زلزله 40 - آموزش محور
 مجازي 21532  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 40 - آموزش محور

 مجازي 21533  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 - ش محورآموز
 مجازي 21534  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 40 - آموزش محور
 مجازي 21535  تهران - ه نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواج مهندسي عمران گرايش محيط زيست 20 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 21536  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش سازه 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21537  دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا) مهندسي عمران گرايش سازه 18 - 

يس خودگردان دانشگاه تبريزمحل تحصيل پرد  پرديس خودگردان 21538  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش سازه 18 -
 پرديس خودگردان 21539  تهران -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش سازه 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران
 پرديس خودگردان 21540  كرمانشاه - دانشگاه رازي  ايش سازهمهندسي عمران گر 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21541  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش سازه 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21542  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش سازه 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
زاهدان (محل تحصيل پرديس  - دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 پرديس خودگردان 21543  خودگردان در چابهار)
 پرديس خودگردان 21544  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي عمران گرايش سازه 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21545  دانشگاه شيراز مهندسي عمران گرايش سازه 8 - نشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دا
 پرديس خودگردان 21546  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي عمران گرايش سازه 13 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21547  ندانشگاه صنعتي اصفها مهندسي عمران گرايش سازه 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

شرايط و شهريه در توضيحات انتهاي 
 دفترچه

 مهندسي عمران گرايش سازه 15 -
تهران (محل تحصيل پرديس  - دانشگاه صنعتي شريف 

 پرديس خودگردان 21548  خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش)
 پرديس خودگردان 21549  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش سازه 19 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21550  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش سازه 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط مرد 
 دانشگاه

 پرديس خودگردان 21551  دانشگاه قم مهندسي عمران گرايش سازه 10 -
محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21552  دانشگاه قم مهندسي عمران گرايش سازه 10 -
 پرديس خودگردان 21553  دانشگاه كاشان مهندسي عمران گرايش سازه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21554  سنندج - دانشگاه كردستان  مهندسي عمران گرايش سازه 6 - گردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خود
 پرديس خودگردان 21555  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21556  خرم آباد -شگاه لرستان دان مهندسي عمران گرايش سازه 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21557  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش زلزله 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 تبريز

 پرديس خودگردان 21558  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش زلزله 6 -

 ندسي عمران گرايش زلزلهمه 6 - 
دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در 

(  پرديس خودگردان 21559  جلفا

 مهندسي عمران گرايش زلزله 6 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 21560  واقع در كرج)
 پرديس خودگردان 21561  دانشگاه سمنان ي عمران گرايش زلزلهمهندس 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21562  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش زلزله 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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  صفحه 208 
 

  ) 1مجموعه مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل ايشعنوان رشته / گر نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم اول

 مهندسي عمران گرايش زلزله 10 - شرايط و شهريه در توضيحات انتهاي دفترچه
تهران (محل تحصيل پرديس  - دانشگاه صنعتي شريف 

 پرديس خودگردان 21563  خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش)
 پرديس خودگردان 21564  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش زلزله 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21565  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 بريزت

 پرديس خودگردان 21566  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 -

 مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 - 
دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در 

(  پرديس خودگردان 21567  جلفا

 مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 4 - 
خودگردان  تهران (محل تحصيل پرديس -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 21568  واقع در كرج)
 پرديس خودگردان 21569  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
انپرديس خودگرد 21570  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 21571  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21572  دانشگاه شيراز مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21573  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21574  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 13 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21575  رشت -دانشگاه گيالن  كمهندسي عمران گرايش ژئوتكني 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21576  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 3 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 21577  واقع در كرج)
 پرديس خودگردان 21578  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21579  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 رايش مديريت منابع آبمهندسي عمران گ 5 - 
دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در 

(  پرديس خودگردان 21580  جلفا
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 تبريز
 پرديس خودگردان 21581  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 5 -

 پرديس خودگردان 21582  دانشگاه تربيت مدرس ران گرايش مديريت منابع آبمهندسي عم 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21583  كرمانشاه - دانشگاه رازي  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21584  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  بمهندسي عمران گرايش مديريت منابع آ 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21585  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21586  گاه شيرازدانش مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 تبريز

 پرديس خودگردان 21588  دانشگاه تبريز هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 4 -

 هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 4 - 
دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در 

(  پرديس خودگردان 21587  جلفا

 هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 3 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 21589  واقع در كرج)

 هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 - 
زاهدان (محل تحصيل پرديس  - دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 پرديس خودگردان 21590  ودگردان در چابهار)خ
 پرديس خودگردان 21591  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21592  تهران -ه شهيد بهشتي دانشگا هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21593  دانشگاه شيراز هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21594  هروددانشگاه صنعتي شا هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 13 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 تبريز

- 5 
هاي مهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه

 دريايي
 پرديس خودگردان 21595  دانشگاه تبريز

 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي مهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه

 دريايي
 پرديس خودگردان 21596  تهران -صنعت ايران  دانشگاه علم و

 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي مهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه

 دريايي
 پرديس خودگردان 21597  رشت -دانشگاه گيالن 

 پرديس خودگردان 21598  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در 

 تهران
 پرديس خودگردان 21599  تهران -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 5 -

شرايط و شهريه در توضيحات انتهاي 
 دفترچه

 مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 6 -
ديس تهران (محل تحصيل پر - دانشگاه صنعتي شريف 

 پرديس خودگردان 21600  خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش)
 پرديس خودگردان 21601  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مهندسي عمران گرايش محيط زيست 3 - 
ردان ارس در دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگ

(  پرديس خودگردان 21603  جلفا
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 تبريز
 پرديس خودگردان 21602  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش محيط زيست 3 -

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در 
 تهران

خودگردانپرديس  21604  تهران -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 5 -  

 پرديس خودگردان 21605  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21606  دانشگاه شيراز مهندسي عمران گرايش محيط زيست 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21607  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 1 - گاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دانش
 پرديس خودگردان 21608  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش محيط زيست 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 21609  تهران شمال -تان تهران دانشگاه پيام نور اس مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 پيام نور 21610  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 -
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  صفحه 209 
 

  ) 1مجموعه مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   حل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي م عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم اول
 پيام نور 21611  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 10 -

 پيام نور 21612  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 10 - 
 پيام نور 21613  مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 10 - 
 پيام نور 21614  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 10 - 

 پيام نور 21615  مركز كرج -يام نور استان البرز دانشگاه پ مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 10 -
 پيام نور 21616  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 10 - 

 مجازي پيام نور 21617  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 21618  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 

 غيرانتفاعي 21619  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21620  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21621  قم -گاه غيرانتفاعي شهاب دانش دانش مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 

 غيرانتفاعي 21622  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 21623  مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -

 غيرانتفاعي 21624  نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21625  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21626  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 

 غيرانتفاعي 21627  بابل - دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21628  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21629  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21630  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 

 غيرانتفاعي 21631  بروجرد -موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21632  تهران -هران) موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خوا مهندسي عمران گرايش سازه 20 - فقط زن

 غيرانتفاعي 21633  تنكابن - موسسه غيرانتفاعي آيندگان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21634  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 

 غيرانتفاعي 21635  نقوچا -موسسه غيرانتفاعي اترك  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21636  رشت - موسسه غيرانتفاعي احرار  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21637  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اسرار  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21638  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 

 غيرانتفاعي 21639  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21640  الهيجان - موسسه غيرانتفاعي انديشمند  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21641  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21642  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  دسي عمران گرايش سازهمهن 20 - 

 غيرانتفاعي 21643  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي بنيان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21644  موسسه غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوار مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21645  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  گرايش سازه مهندسي عمران 20 - 
 غيرانتفاعي 21646  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 

 غيرانتفاعي 21647  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21648  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  ازهمهندسي عمران گرايش س 20 - 
 غيرانتفاعي 21649  المرد - موسسه غيرانتفاعي تابناك  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21650  گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 

 غيرانتفاعي 21651  جيرفت -سسه غيرانتفاعي جاويد مو مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21652  كوهدشت - موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21653  خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21654  رشت -سه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي موس مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 

 غيرانتفاعي 21655  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21656  همدان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21657  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  زهمهندسي عمران گرايش سا 20 - 
 غيرانتفاعي 21658  قزوين - موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 

 غيرانتفاعي 21659  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21660  ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21661  رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21662  سمنان -موسسه غيرانتفاعي رشد دانش  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 

 غيرانتفاعي 21663  تبريز -اعي رشديه موسسه غيرانتف مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21664  زنجان - موسسه غيرانتفاعي روزبه  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21665  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21666  اهكرمانش -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 

 غيرانتفاعي 21667  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21668  ساري - موسسه غيرانتفاعي سارويه  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21669  نيشابور - موسسه غيرانتفاعي سبحان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21670  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 

 غيرانتفاعي 21671  كاشان -موسسه غيرانتفاعي سينا  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21672  موسسه غيرانتفاعي شاهرود مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21673  گنبد كاووس - موسسه غيرانتفاعي شمس  همهندسي عمران گرايش ساز 20 - 
 غيرانتفاعي 21674  آستارا -موسسه غيرانتفاعي شهريار  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 

 غيرانتفاعي 21675  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي صالحان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21676  ابهر -انتفاعي صائب موسسه غير مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
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  صفحه 210 
 

  ) 1مجموعه مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم اول

 غيرانتفاعي 21677  تهران –يرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران) موسسه غ مهندسي عمران گرايش سازه 20 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 21678  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21679  كرمان - موسسه غيرانتفاعي عرفان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21680  شاهين شهر اصفهان -غيرانتفاعي عقيق  موسسه مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 

 غيرانتفاعي 21681  گرمسار - موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21682  رفسنجان - موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21683  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  سازه مهندسي عمران گرايش 20 - 
 غيرانتفاعي 21684  نايين - موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 

 غيرانتفاعي 21685  اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21686  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 21687  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21688  همدان - موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 

 غيرانتفاعي 21689  ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21690  گرگان -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21691  اصفهان - ن موسسه غيرانتفاعي فرزانگا مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21692  رشت - موسسه غيرانتفاعي كادوس  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 

 غيرانتفاعي 21693  قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
تفاعيغيران 21694  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -   

 غيرانتفاعي 21695  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21696  آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 

اعيغيرانتف 21697  بوشهر - موسسه غيرانتفاعي ليان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -  

 غيرانتفاعي 21698  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21699  گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21700  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 

 غيرانتفاعي 21701  موسسه غيرانتفاعي نجف آباد مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21702  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21703  بيرجند - موسسه غيرانتفاعي هرمزان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21704  بروجرد - موسسه غيرانتفاعي ياسين  يش سازهمهندسي عمران گرا 20 - 

 غيرانتفاعي 21705  شيراز - موسسه غيرانتفاعي آپادانا  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21706  بيدستان قزوين -موسسه غيرانتفاعي پارسيان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21707  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي لهمهندسي عمران گرايش زلز 20 - 
 غيرانتفاعي 21708  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 

 غيرانتفاعي 21709  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -
 غيرانتفاعي 21710  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  يش زلزلهمهندسي عمران گرا 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 21711  مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 
 غيرانتفاعي 21712  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 

 غيرانتفاعي 21713  بابل - دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  ندسي عمران گرايش زلزلهمه 20 -
 غيرانتفاعي 21714  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - فقط زن

 غيرانتفاعي 21715  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 
 غيرانتفاعي 21716  الهيجان - موسسه غيرانتفاعي انديشمند  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 

 غيرانتفاعي 21717  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي بنيان  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -
 غيرانتفاعي 21718  موسسه غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوار مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 
 غيرانتفاعي 21719  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 
 غيرانتفاعي 21720  مشهد -موسسه غيرانتفاعي توس  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 

 غيرانتفاعي 21721  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -
 غيرانتفاعي 21722  سمنان -موسسه غيرانتفاعي رشد دانش  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 
 غيرانتفاعي 21723  ساري - موسسه غيرانتفاعي سارويه  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 
 غيرانتفاعي 21724  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 
 غيرانتفاعي 21725  كاشان -موسسه غيرانتفاعي سينا  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 
 غيرانتفاعي 21726  موسسه غيرانتفاعي شاهرود مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 
 غيرانتفاعي 21727  گنبد كاووس - موسسه غيرانتفاعي شمس  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 

 غيرانتفاعي 21728  تهران - موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران)  عمران گرايش زلزلهمهندسي  20 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 21729  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -
 غيرانتفاعي 21731  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -
 غيرانتفاعي 21732  گرمسار - موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -

 غيرانتفاعي 21733  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 21734  اميركال بابل -تفاعي علوم و فناوري آريان موسسه غيران مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -
 غيرانتفاعي 21735  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -
 غيرانتفاعي 21736  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -
 غيرانتفاعي 21737  آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم ش زلزلهمهندسي عمران گراي 20 -

 غيرانتفاعي 21738  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21739  مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21740  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  ان گرايش ژئوتكنيكمهندسي عمر 20 - 

 غيرانتفاعي 21741  بروجرد -موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -
 غيرانتفاعي 21742  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -
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  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم اول
 غيرانتفاعي 21743  فريدونكنار –موسسه غيرانتفاعي پرديسان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -

 غيرانتفاعي 21744  مشهد -موسسه غيرانتفاعي توس  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21745  خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
يغيرانتفاع 21746  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -   

 غيرانتفاعي 21747  ساري - موسسه غيرانتفاعي سارويه  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -
 غيرانتفاعي 21748  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
عيغيرانتفا 21749  گنبدكاووس - موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -   

 غيرانتفاعي 21750  گنبد كاووس - موسسه غيرانتفاعي شمس  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21751  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -

فاعيغيرانت 21752  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -   

 غيرانتفاعي 21753  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21754  گرمسار - موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 

 غيرانتفاعي 21755  ايوانكي -ه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا موسس مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 21756  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21757  موسسه غيرانتفاعي كرمان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21758  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني عمران گرايش ژئوتكنيكمهندسي  20 - 

 غيرانتفاعي 21759  آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -
فاعيغيرانت 21760  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -   

 غيرانتفاعي 21761  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21762  گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 

 غيرانتفاعي 21763  بيدستان قزوين -موسسه غيرانتفاعي پارسيان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -
 غيرانتفاعي 21764  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 - 
 غيرانتفاعي 21765  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 - 
 غيرانتفاعي 21766  شهدم -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 - 

 غيرانتفاعي 21767  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 -
 غيرانتفاعي 21768  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 - 
 غيرانتفاعي 21769  قم -پويش  موسسه غيرانتفاعي مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 - 
 غيرانتفاعي 21770  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 - 

 غيرانتفاعي 21771  ساري - موسسه غيرانتفاعي سارويه  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 -
 غيرانتفاعي 21772  گنبد كاووس - سسه غيرانتفاعي شمس مو مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 - 
 غيرانتفاعي 21773  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صائب  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 - 
 غيرانتفاعي 21774  گرمسار - موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 - 

 غيرانتفاعي 21775  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  يش راه و ترابريمهندسي عمران گرا 20 -
 غيرانتفاعي 21776  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 - 
عيغيرانتفا 21777  موسسه غيرانتفاعي كرمان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 -   

 غيرانتفاعي 21778  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 - 
 غيرانتفاعي 21779  بيرجند - موسسه غيرانتفاعي هرمزان  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 -

 غيرانتفاعي 21780  آبيك -جمشيد كاشاني دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 20 - 
 غيرانتفاعي 21781  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 20 - فقط زن

 غيرانتفاعي 21782  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 20 - 
 غيرانتفاعي 21783  سنندج -موسسه غيرانتفاعي توسعه دانش  گرايش مديريت منابع آب مهندسي عمران 20 -

 غيرانتفاعي 21784  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صائب  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 20 - 
انتفاعيغير 21785  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 20 -   

 غيرانتفاعي 21786  گرمسار - موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 20 - 
 غيرانتفاعي 21787  موسسه غيرانتفاعي كرمان مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 20 -

 غيرانتفاعي 21788  گرگان -گرگاني موسسه غيرانتفاعي المعي مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 20 - 
 غيرانتفاعي 21789  گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 20 - 
 غيرانتفاعي 21790  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 - 

 غيرانتفاعي 21791  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 21792  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21793  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  دروليكيهاي هيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 - 

 غيرانتفاعي 21794  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 21795  بنتنكا - موسسه غيرانتفاعي آيندگان  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 -

 غيرانتفاعي 21796  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اسرار  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21797  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21798  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  هيدروليكيهاي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 - 

 غيرانتفاعي 21799  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي بنيان  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21800  رشت -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21801  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21802  رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 - 

 غيرانتفاعي 21803  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي صالحان  يكيهاي هيدرولمهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21804  تهران - موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران)  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 21805  گرمسار - وله سمناني موسسه غيرانتفاعي عالالد هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21806  اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 - 

يغيرانتفاع 21807  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 -  

 غيرانتفاعي 21808  آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 - 
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  صفحه 212 
 

  ) 1مجموعه مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  صيلتح
دوم اول

 غيرانتفاعي 21809  گرگان –موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 - 

 - 20 
هاي مهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه

 دريايي
 غيرانتفاعي 21810  رشت - موسسه غيرانتفاعي احرار 

 غيرانتفاعي 21811  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال  ايش حمل و نقلمهندسي عمران گر 20 - 
 غيرانتفاعي 21812  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 20 -

 غيرانتفاعي 21813  مشهد -موسسه غيرانتفاعي توس  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 20 - 
 غيرانتفاعي 21814  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صائب  لمهندسي عمران گرايش حمل و نق 20 -

 غيرانتفاعي 21815  گرمسار - موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 20 - 
 غيرانتفاعي 21816  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 20 -

 غيرانتفاعي 21817  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 21818  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -

 غيرانتفاعي 21819  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 21820  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مران گرايش مديريت ساختمهندسي ع 20 -

 غيرانتفاعي 21821  مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 - 
تفاعيغيران 21822  نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -  

 غيرانتفاعي 21823  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 21824  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -

 غيرانتفاعي 21825  تهران -طه (ويژه خواهران) موسسه غيرانتفاعي آل  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 21826  تنكابن - موسسه غيرانتفاعي آيندگان  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 - 

 غيرانتفاعي 21827  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -
 غيرانتفاعي 21828  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  ساخت مهندسي عمران گرايش مديريت 20 - 

 غيرانتفاعي 21829  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -
 غيرانتفاعي 21830  مشهد - موسسه غيرانتفاعي بينالود  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 - 

 غيرانتفاعي 21831  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  ت ساختمهندسي عمران گرايش مديري 20 -
 غيرانتفاعي 21832  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 - 

 غيرانتفاعي 21833  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -
 غيرانتفاعي 21834  مشهد -موسسه غيرانتفاعي توس  ن گرايش مديريت ساختمهندسي عمرا 20 - 

 غيرانتفاعي 21835  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -
 غيرانتفاعي 21836  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 - 

 غيرانتفاعي 21837  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  گرايش مديريت ساخت مهندسي عمران 20 -
 غيرانتفاعي 21838  نيشابور - موسسه غيرانتفاعي سبحان  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 - 

 غيرانتفاعي 21839  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صائب  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -
 غيرانتفاعي 21840  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم  ران گرايش مديريت ساختمهندسي عم 20 - 

 غيرانتفاعي 21841  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -
عيغيرانتفا 21842  گرمسار - موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -   

 غيرانتفاعي 21843  رفسنجان - موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 21844  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -

 غيرانتفاعي 21845  ايوانكي -غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  موسسه مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 21846  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -

نتفاعيغيرا 21847  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -   
 غيرانتفاعي 21848  موسسه غيرانتفاعي كرمان مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -

 غيرانتفاعي 21849  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 21850  نآق قال گلستا -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -

 غيرانتفاعي 21851  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 21852  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -

 غيرانتفاعي 21853  تبريز -نتفاعي نبي اكرم(ص) موسسه غيرا مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 21854  شيراز - موسسه غيرانتفاعي آپادانا  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -

 غيرانتفاعي 21855  موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 21856  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اسرار  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 20 -

 غيرانتفاعي 21857  رشت -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 20 - 
 غيرانتفاعي 21858  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 20 -

 غيرانتفاعي 21859  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 20 - 
 غيرانتفاعي 21860  زنجان - موسسه غيرانتفاعي روزبه  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 20 - 

 غيرانتفاعي 21861  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صائب  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 20 -
 غيرانتفاعي 21862  اروميه -موسسه غيرانتفاعي صبا  يط زيستمهندسي عمران گرايش مح 20 - 

 غيرانتفاعي 21863  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 20 -
 غيرانتفاعي 21864  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 20 - 

 غيرانتفاعي 21865  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  مران گرايش محيط زيستمهندسي ع 20 -
 غيرانتفاعي 21866  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 20 - 

 غيرانتفاعي 21867  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني مهندسي عمران گرايش محيط زيست 20 -
 غيرانتفاعي 21868  آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم مهندسي عمران گرايش محيط زيست 20 - 

 غيرانتفاعي 21869  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  ساختمانهاي هوشمند 20 -
 غيرانتفاعي 26457  بابل –صنعتي مازندران فاعي موسسه غيرانت  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 - 

 مجازي غيرانتفاعي 21870  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 40 - آموزش محور
غيرانتفاعيمجازي  21871  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 40 - آموزش محور  
 مجازي غيرانتفاعي 21872  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 40 - آموزش محور
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  صفحه 213 
 

 ) 1مجموعه مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 21873  دانشگاه اراك مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 14 -  
 روزانه 21874  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 15 - 
 روزانه 21875  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 4 - 
 روزانه 21876  دانشگاه بيرجند نيك گرايش ساخت توليدمهندسي مكا 9 - 

 روزانه 21877  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 7 -
 روزانه 21878  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 13 - 
 روزانه 21879  صيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرماندانشگاه تح مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 10 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 21880  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 12 -

 روزانه 21881  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 8 - 
 روزانه 21882  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 7 - فاقد خوابگاه

 روزانه 21883  دانشگاه تفرش مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 20 - 
 روزانه 21884  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 15 - 
 روزانه 21885  دانشگاه زنجان وليدمهندسي مكانيك گرايش ساخت ت 11 - 

 روزانه 21886  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 20 -
 روزانه 21887  دانشگاه صنعتي اراك مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 20 - 
 روزانه 21888  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 18 - 
 روزانه 21889  دانشگاه صنعتي اصفهان يك گرايش ساخت توليدمهندسي مكان 8 - 

 روزانه 21890  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 13 -
محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوريهاي 

 مهندسي مكانيك
 روزانه 21891  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 2 -

 روزانه 21892  دانشگاه صنعتي بيرجند مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 20 - 
 روزانه 21893  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 15 - 
 روزانه 21894  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 18 - 

 روزانه 21895  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  ندسي مكانيك گرايش ساخت توليدمه 4 -
 روزانه 21896  دانشگاه صنعتي قم مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 روزانه 21897  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 5 -

 روزانه 21898  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 17 - 
 روزانه 21899  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 18 - 
 روزانه 21900  دانشگاه فردوسي مشهد ايش ساخت توليدمهندسي مكانيك گر 4 - 

 روزانه 21901  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 7 -
 روزانه 21902  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 16 - 
هروزان 21903  دانشگاه مراغه مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 20 -   

 روزانه 21904  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 13 - 
 روزانه 21905  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 11 -

 روزانه 21906  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش جوش 4 - 
 روزانه 21907  دانشگاه اروميه كترو مكانيكهاي ميكرو و نانوالمهندسي سيستم 15 - 

 روزانه 21908  دانشگاه تهران هاي ميكرو و نانوالكترو مكانيكمهندسي سيستم 5 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 21909  دانشگاه اراك مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 8 -

 نوبت دوم 21910  گاه اروميهدانش مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 5 - 
 نوبت دوم 21911  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 2 - 
 نوبت دوم 21912  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 3 - 

 نوبت دوم 21913  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 8 -
 نوبت دوم 21914  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 3 - 
 نوبت دوم 21915  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 12 - 
 نوبت دوم 21916  دانشگاه تفرش مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 5 - 

 نوبت دوم 21917  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 4 -
 نوبت دوم 21918  دانشگاه زنجان مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 2 - 
 نوبت دوم 21919  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 10 - 
 نوبت دوم 21920  اه صنعتي اصفهاندانشگ مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 6 - 

 نوبت دوم 21921  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 13 -
محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوريهاي 

 مهندسي مكانيك
 نوبت دوم 21922  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 2 -

 نوبت دوم 21923  دانشگاه صنعتي بيرجند دسي مكانيك گرايش ساخت توليدمهن 15 - 
 نوبت دوم 21924  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 15 -
 نوبت دوم 21925  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 9 -

 نوبت دوم 21926  دانشگاه صنعتي قم مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 5 - رچهتوضيحات در انتهاي دفت
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 
 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 21927  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 5 -

 نوبت دوم 21928  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل يك گرايش ساخت توليدمهندسي مكان 10 -
 نوبت دوم 21929  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 18 -
 نوبت دوم 21930  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 1 -
 نوبت دوم 21931  دانشگاه كاشان يدمهندسي مكانيك گرايش ساخت تول 5 -
 نوبت دوم 21932  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 5 -
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  صفحه 214 
 

 ) 1مجموعه مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267  ادامه  

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 21933  دانشگاه مراغه مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 3 -
 نوبت دوم 21934  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 5 -
 نوبت دوم 21935  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 4 -
 نوبت دوم 21936  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ي مكانيك گرايش جوشمهندس 4 -
 نوبت دوم 21937  دانشگاه اروميه هاي ميكرو و نانوالكترو مكانيكمهندسي سيستم 5 -

 نوبت دوم 21938  دانشگاه تهران هاي ميكرو و نانوالكترو مكانيكمهندسي سيستم 2 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 مجازي 21939  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 20 - آموزش محور
 مجازي 21940  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 20 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 21941  دانشگاه اروميه ساخت توليدمهندسي مكانيك گرايش  15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 21942  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 13 -

رديس خودگردانپ 21943  دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا) مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 13 -  

 مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 13 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 21944  صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 21945  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21946  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 18 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21947  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21948  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 18 - ل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصي
 پرديس خودگردان 21949  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان شماره دو 
 درعباسبن

 پرديس خودگردان 21950  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 13 -

 پيام نور 21951  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 10 - 
 غيرانتفاعي 21952  بابل - ندران دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون ماز مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 20 -
 غيرانتفاعي 21953  زنجان - موسسه غيرانتفاعي روزبه  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 20 -
 غيرانتفاعي 21954  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 20 -
 غيرانتفاعي 21955  فوالد شهر اصفهان -تي فوالد موسسه غيرانتفاعي صنع مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 20 -
 غيرانتفاعي 21956  نايين - موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 20 -
 غيرانتفاعي 21957  موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد رفسنجان) مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 20 -

 غيرانتفاعي 21958  موسسه غيرانتفاعي كار مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 20 - زوينمحل تحصيل واحد ق
 غيرانتفاعي 21959  رودبار -موسسه غيرانتفاعي گيل  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 20 -
اعيغيرانتف 21960  بيدستان قزوين -موسسه غيرانتفاعي پارسيان  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 20 -  

 ) 2مجموعه مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267

 روزانه 21961  دانشگاه اراك مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -  
 روزانه 21962  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 -
 روزانه 21963  دانشگاه اصفهان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 -
 روزانه 21964  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 18 -

 روزانه 21965  دانشگاه بيرجند مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 18 - 
 روزانه 21966  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 -
 روزانه 21967  دانشگاه تبريز كانيك گرايش طراحي كاربرديمهندسي م 23 -
 روزانه 21968  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 21969  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -

 روزانه 21970  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 14 -
 روزانه 21971  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 16 - فاقد خوابگاه

 روزانه 21972  ه تهراندانشگا مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 37 -
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 

 فقط مرد - شرايط در انتهاي دفترچه  - مي باشد. 
 روزانه 21973  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 -

 روزانه 21974  سبزوار -  دانشگاه حكيم سبزواري مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 روزانه 21975  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 14 -
 روزانه 21976  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 25 -

 روزانه 21977  انشاهكرم - دانشگاه رازي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 16 - 
 روزانه 21978  دانشگاه زنجان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 17 -
 روزانه 21979  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 روزانه 21980  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 روزانه 21981  دانشگاه شهركرد ي مكانيك گرايش طراحي كاربرديمهندس 20 -
 روزانه 21982  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 روزانه 21983  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 -
 روزانه 21984  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  رديمهندسي مكانيك گرايش طراحي كارب 20 -

 روزانه 21985  دانشگاه شيراز مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 30 - 
 روزانه 21986  دانشگاه صنعت نفت مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 - محل تحصيل واحد آبادان

 روزانه 21987  تي اراكدانشگاه صنع مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 
 روزانه 21988  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 18 - 
 روزانه 21989  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 39 - 
 روزانه 21990  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 - 
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  صفحه 215 
 

 )2مجموعه مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267  ادامه  

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوري هاي 

 روزانه 21991  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ش طراحي كاربرديمهندسي مكانيك گراي 1 - نوين در مهندسي مكانيك

 روزانه 21992  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 - محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوريهاي نو
 روزانه 21993  تهران - ي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوس مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 24 -
 روزانه 21994  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 روزانه 21995  دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 روزانه 21996  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 روزانه 21997  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 48 -
 روزانه 21998  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -

 روزانه 21999  دانشگاه صنعتي قم مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 22000  دانشگاه صنعتي قوچان هندسي مكانيك گرايش طراحي كاربرديم 20 -
 روزانه 22001  دانشگاه صنعتي كرمانشاه مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 روزانه 22002  دانشگاه صنعتي مالك اشتر ايش طراحي كاربرديمهندسي مكانيك گر 5 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
 روزانه 22003 دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 - شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

 روزانه 22004  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل رايش طراحي كاربرديمهندسي مكانيك گ 20 -
 روزانه 22005  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 25 -
 روزانه 22006  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 28 -
 روزانه 22007  دانشگاه كاشان اربرديمهندسي مكانيك گرايش طراحي ك 19 -
 روزانه 22008  سنندج - دانشگاه كردستان  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 -

 روزانه 22009  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 22010  اردبيل - اه محقق اردبيلي دانشگ مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 14 -
 روزانه 22011  دانشگاه مالير مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 روزانه 22012  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 3 -
 روزانه 22013  دانشگاه ياسوج مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 16 -
 روزانه 22014  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 روزانه 22015  دانشكده فني و مهندسي گلپايگان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -

 روزانه 22024  دانشگاه تهران مهندسي هوافضا گرايش فناوري ماهواره 2 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
محل تحصيل دانشكده فناوري  -ط مرد فق

 روزانه 22025  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي هوافضا گرايش فناوري ماهواره 5 - هاي نوين

 روزانه 22026  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي هوافضا گرايش آيروديناميك 5 -
 روزانه 22027  ربيت مدرسدانشگاه ت مهندسي هوافضا گرايش آيروديناميك 1 - فاقد خوابگاه

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
 روزانه 22028 دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) مهندسي هوافضا گرايش آيروديناميك 8 - شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
ط در انتهاي دفترچه شراي - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 روزانه 22029  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوافضا گرايش آيروديناميك 12 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 روزانه 22030  ك اشتردانشگاه صنعتي مال مهندسي هوافضا گرايش جلوبرندگي 12 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
 شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

 روزانه 22031 دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) مهندسي هوافضا گرايش جلوبرندگي 8 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
انتهاي دفترچه شرايط در  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 روزانه 22032  دانشگاه صنعتي مالك اشتر هاي هواييمهندسي هوافضا گرايش سازه 12 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
 شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

 روزانه 22033 ل شاهين شهر اصفهان)دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصي هاي هواييمهندسي هوافضا گرايش سازه 8 -

 روزانه 22034  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي ريليمهندسي ماشين 20 - محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن
 روزانه 26446  تبريز –دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 9 -  
 روزانه 26426  مجتمع آموزش عالي بم  راحي كاربرديمهندسي مكانيك گرايش ط 6 -  

 روزانه 26434  دانشگاه قم  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -  فقط مرد
 روزانه 26435  دانشگاه قم  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -  فقط زن –توضيحات در انتهاي دفترچه 

 روزانه 26437  بابلسر –دانشگاه مازندران   مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 -  
 نوبت دوم 22035  دانشگاه اراك مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -
 نوبت دوم 22036  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -
 نوبت دوم 22037  دانشگاه اصفهان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 -
 نوبت دوم 22038  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  هندسي مكانيك گرايش طراحي كاربرديم 9 -
 نوبت دوم 22039  دانشگاه بيرجند مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 -

 نوبت دوم 22040  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 - 
 نوبت دوم 22041  دانشگاه تبريز ي مكانيك گرايش طراحي كاربرديمهندس 15 - 

 نوبت دوم 22042  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 -
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  صفحه 216 
 

 )2مجموعه مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267  ادامه 

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل ايشعنوان رشته / گر نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول

 نوبت دوم 22043  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -
 نوبت دوم 22044  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -
 نوبت دوم 22045  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  ندسي مكانيك گرايش طراحي كاربرديمه 5 -
 نوبت دوم 22046  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 7 -
 نوبت دوم 22047  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 6 -
 نوبت دوم 22048  دانشگاه زنجان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 -
 نوبت دوم 22049  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 -
 نوبت دوم 22050  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -
 نوبت دوم 22051  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ديمهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربر 3 -
 نوبت دوم 22052  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 29 -
 نوبت دوم 22053  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 -

محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوري هاي 
 دسي مكانيكنوين در مهن

 نوبت دوم 22054  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 1 -
 نوبت دوم 22055  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 - محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوريهاي نو

 نوبت دوم 22056  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  ديمهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربر 24 -
 نوبت دوم 22057  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 13 - 

 نوبت دوم 22058  دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 -
 نوبت دوم 22059  دانشگاه صنعتي شاهرود اربرديمهندسي مكانيك گرايش طراحي ك 15 -

 نوبت دوم 22060  دانشگاه صنعتي قم مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 22061  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 6 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مي باشد مسلح 

 محل تحصيل تهران -
 نوبت دوم 22062  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
 شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

 مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 -
الك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر دانشگاه صنعتي م

 نوبت دوم 22063  اصفهان)

 نوبت دوم 22064  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 -
 نوبت دوم 22065  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 25 -
 نوبت دوم 22066  دانشگاه فردوسي مشهد حي كاربرديمهندسي مكانيك گرايش طرا 5 -
 نوبت دوم 22067  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 14 -

 نوبت دوم 22068  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 22069  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -
 نوبت دوم 22070  دانشگاه مالير مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -
 نوبت دوم 22071  دانشگاه ياسوج مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 3 -
 نوبت دوم 22072  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 -
 نوبت دوم 22073  دانشكده فني و مهندسي گلپايگان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -

 نوبت دوم 22079  دانشگاه تهران مهندسي هوافضا گرايش فناوري ماهواره 1 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
محل تحصيل دانشكده فناوري هاي  -فقط مرد 

 نوين
 نوبت دوم 22080  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  وري ماهوارهمهندسي هوافضا گرايش فنا 4 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 نوبت دوم 22081  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوافضا گرايش آيروديناميك 12 -

ر نيروهاي پذيرفته شده متعهد به جذب د
 شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

 مهندسي هوافضا گرايش آيروديناميك 8 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر 

 نوبت دوم 22082  اصفهان)

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 نوبت دوم 22083  دانشگاه صنعتي مالك اشتر هوافضا گرايش جلوبرندگي مهندسي 12 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
 شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

 مهندسي هوافضا گرايش جلوبرندگي 8 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر 

 نوبت دوم 22084  اصفهان)

هد به جذب در نيروهاي پذيرفته شده متع
 شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

 هاي هواييمهندسي هوافضا گرايش سازه 8 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر 

 نوبت دوم 22085  اصفهان)

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 انمحل تحصيل تهر -
 نوبت دوم 22086  دانشگاه صنعتي مالك اشتر هاي هواييمهندسي هوافضا گرايش سازه 12 -

 نوبت دوم 22087  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي ريليمهندسي ماشين 8 - محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن
 نوبت دوم 26427  مجتمع آموزش عالي بم  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 -  
 نوبت دوم 26438  بابلسر –دانشگاه مازندران   مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 7 -  

 مجازي 22088  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 40 - آموزش محور
 پرديس خودگردان 22091  س در جلفا)دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ار مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 تبريز

 پرديس خودگردان 22090  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 -

انپرديس خودگرد 22092  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

 مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 22093  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
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 )2مجموعه مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267  ادامه 

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   ه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسس عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول

 مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 22094  واقع در كرج)
 پرديس خودگردان 22095  دانشگاه زنجان ديمهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربر 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22096  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22097  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22098  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22099  دانشگاه شيراز مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22100  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 39 - پرديس خودگردان دانشگاه محل تحصيل
 پرديس خودگردان 22101  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 - 

 پرديس خودگردان 22102  دانشگاه صنعتي شاهرود طراحي كاربرديمهندسي مكانيك گرايش  20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
شرايط و شهريه در توضيحات انتهاي دفترچه  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 -

تهران (محل تحصيل پرديس  - دانشگاه صنعتي شريف 
 پرديس خودگردان 22103  خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش)

 پرديس خودگردان 22104  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 14 - دگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خو
 پرديس خودگردان 22105  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 25 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22106  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 14 - دانشگاه محل تحصيل پرديس خودگردان
 پرديس خودگردان 22107  سنندج - دانشگاه كردستان  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22108  رشت -دانشگاه گيالن  يش طراحي كاربرديمهندسي مكانيك گرا 17 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22109  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط مرد 
 دانشگاه

 پرديس خودگردان 22111  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ماهوارهمهندسي هوافضا گرايش فناوري  5 -
 پرديس خودگردان 22112  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي هوافضا گرايش آيروديناميك 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 22113  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -
 پيام نور 22114  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -
 غيرانتفاعي 22115  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 غيرانتفاعي 22116  قم -شهاب دانش دانشگاه غيرانتفاعي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 غيرانتفاعي 22117  رشت - موسسه غيرانتفاعي احرار  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 غيرانتفاعي 22118  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 غيرانتفاعي 22119  بجنورد -غيرانتفاعي اشراق  موسسه مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -

 غيرانتفاعي 22120  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 
 غيرانتفاعي 22121  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 
 غيرانتفاعي 22122  زنجان - موسسه غيرانتفاعي روزبه  ش طراحي كاربرديمهندسي مكانيك گراي 20 - 
 غيرانتفاعي 22123  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 
 غيرانتفاعي 22124  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صائب  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 
 غيرانتفاعي 22125  فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مكانيك گرايش طراحي كاربردي مهندسي 20 - 
 غيرانتفاعي 22126  موسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي قشم مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 

 غيرانتفاعي 22127  سه غيرانتفاعي كارموس مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - محل تحصيل واحد قزوين
 غيرانتفاعي 22128  رودبار -موسسه غيرانتفاعي گيل  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 
 غيرانتفاعي 22129  رفسنجان - موسسه غيرانتفاعي ميثاق  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 
 غيرانتفاعي 22130  تبريز -وسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص) م مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 
 غيرانتفاعي 22131  بيدستان قزوين -موسسه غيرانتفاعي پارسيان  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 

 ) 3مجموعه مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267

هروزان 22132  دانشگاه اراك مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -    

 روزانه 22133  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 18 - 
 روزانه 22134  دانشگاه اصفهان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 9 - 

 روزانه 22135  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 -
 روزانه 22136  شگاه بيرجنددان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 روزانه 22137  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 7 - 
 روزانه 22138  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 19 - 

 روزانه 22139  ناوري پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و ف مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 13 -
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 وزارت آموزش و پرورش
 روزانه 22140  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 -

 روزانه 22141  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 18 - 
 روزانه 22142  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 - خوابگاهفاقد 

 روزانه 22143  دانشگاه تفرش مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 - 
 روزانه 22144  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 36 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - د. مسلح مي باش

 فقط مرد -
 روزانه 22145  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 -

 روزانه 22146  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 روزانه 22147  بوشهر -ج فارس دانشگاه خلي مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 16 - 
 روزانه 22148  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 14 - 
 روزانه 22149  كرمانشاه - دانشگاه رازي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 14 - 

زانهرو 22150  دانشگاه زنجان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 -  

 روزانه 22151  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 روزانه 22152  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
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  صفحه 218 
 

 )3مجموعه مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267  ادامه 

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

اول دوم
 روزانه 22153  دانشگاه شهركرد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -

 روزانه 22154  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 - 
 روزانه 22155  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  انرژيمهندسي مكانيك گرايش تبديل  13 - 
 روزانه 22156  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 19 - 

 روزانه 22157  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 روزانه 22158  گاه شيرازدانش مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
 روزانه 22159  دانشگاه صنعتي اراك مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 روزانه 22160  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 

 روزانه 22161  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 14 -
 روزانه 22162  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  نيك گرايش تبديل انرژيمهندسي مكا 9 - 

 روزانه 22163  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 - محل اجراي پروژه پژوهشكده انرژي
 روزانه 22164  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 

 روزانه 22165  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 21 -
 روزانه 22166  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - 
 روزانه 22167  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 روزانه 22168  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 27 - 

 روزانه 22169  سوسنگرد -دانشگاه صنعتي شهداي هويزه  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 9 -
 روزانه 22170  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 9 - 
 روزانه 22171  دانشگاه صنعتي قم مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - فترچهتوضيحات در انتهاي د
 روزانه 22172  دانشگاه صنعتي كرمانشاه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد   روزانه 22173 دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) ژيمهندسي مكانيك گرايش تبديل انر 8 -

 روزانه 22174  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 روزانه 22175  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 24 - 
 روزانه 22176  دانشگاه فردوسي مشهد گرايش تبديل انرژيمهندسي مكانيك  20 - 

 روزانه 22177  دانشگاه قم مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - فقط مرد
 روزانه 22178  دانشگاه قم مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 روزانه 22179  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
 روزانه 22180  سنندج - دانشگاه كردستان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 

 روزانه 22181  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 16 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 22182  اردبيل - لي دانشگاه محقق اردبي مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -

 روزانه 22183  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 17 - 
 روزانه 22184  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
 روزانه 22185  دانشگاه ياسوج مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 

 روزانه 22186  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 -
 روزانه 22187  دانشكده فني و مهندسي گلپايگان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 

 روزانه 22188  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 6 - فقط زن
 روزانه 22189  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 8 - 

 روزانه 22190  دانشگاه تهران هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 5 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 روزانه 22191  دانشگاه سمنان ش تكنولوژي انرژيهاي انرژي گرايمهندسي سيستم 8 - 
 روزانه 22192  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 6 - 
 روزانه 22193  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 8 - 

 روزانه 22194  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيندسي سيستممه 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي
 روزانه 22195  دانشگاه كاشان هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 7 - 

 - 4 
هاي انرژي گرايش انرژي و محيط مهندسي سيستم

 زيست
 روزانه 22196  ه كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفت

 5 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
هاي انرژي گرايش انرژي و محيط مهندسي سيستم

 زيست
 روزانه 22197  دانشگاه تهران

 - 10 
هاي انرژي گرايش انرژي و محيط مهندسي سيستم

 زيست
 روزانه 22198  دانشگاه شيراز

 - 8 
و محيط هاي انرژي گرايش انرژي مهندسي سيستم

 زيست
 روزانه 22199  دانشگاه صنعتي شاهرود

 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي
هاي انرژي گرايش انرژي و محيط مهندسي سيستم

 زيست
 روزانه 22200  تهران - دانشگاه صنعتي شريف 

 10 - محل تحصيل دانشكده فناوري هاي نوين
هاي انرژي گرايش انرژي و محيط مهندسي سيستم

 زيست
 روزانه 22201  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 روزانه 22202  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 6 - فقط زن
 روزانه 22203  دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 8 - 

 روزانه 22204  دانشگاه تهران هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 4 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 روزانه 22205  دانشگاه سمنان هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 6 - 
 روزانه 22206  تهران -تي دانشگاه شهيد بهش هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 6 - 

 روزانه 22207  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 5 -
 روزانه 22208  دانشگاه صنعت نفت هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 10 - محل تحصيل واحد آبادان

امور آموزشي اين رشته گرايش بين رشته 
ي توسط سه دانشكده برق، مكانيك و ا

 فيزيك انجام مي شود
 روزانه 22209  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 2 -

 روزانه 22210  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 10 -
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  صفحه 219 
 

 )3مجموعه مهندسي مكانيك (كد ضريب  -1267  ادامه  

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

اول دوم
 روزانه 22211  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 5 - 

 روزانه 22212  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 9 -
 روزانه 22213  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 3 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي

 روزانه 22016  اروميهدانشگاه  پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 15 - 
 روزانه 22017  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 10 - 

محل تحصيل دانشكده علوم و فناوري هاي 
 روزانه 22018  دانشگاه تربيت مدرس پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 2 - بين رشته اي

 روزانه 22019  دانشگاه تهران پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 4 - و فنون نوين محل تحصيل دانشكده علوم
 روزانه 22020  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 5 - 
 روزانه 22021  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 11 - 
 روزانه 22022  انشگاه يزدد پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 6 - 
 روزانه 22023  مشكين دشت كرج -پژوهشگاه مواد و انرژي  پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 3 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 22214  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 -
ي انرژي و فيزيكمحل تحصيل دانشكده مهندس  روزانه 22215  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اياي گرايش گداخت هستهمهندسي هسته 1 -

 روزانه 22216  دانشگاه اصفهان اي گرايش راكتورمهندسي هسته 1 - 
 روزانه 22217  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش راكتورمهندسي هسته 2 - 
 روزانه 22218  دانشگاه شيراز گرايش راكتوراي مهندسي هسته 3 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 22219  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش راكتورمهندسي هسته 1 -
انهروز 22220  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش راكتورمهندسي هسته 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي  

 روزانه 22221  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش چرخه سوختمهندسي هسته 4 - 
 روزانه 22222  دانشگاه تهران آموزش مهندسي 1 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 22223  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي احتراق 5 - 
 روزانه 26433  دانشگاه قم  نرژيهاي اهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 5 - فقط مرد

 روزانه 26479  دانشگاه تبريز هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 6 -  
 نوبت دوم 22224  دانشگاه اراك مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - 
 نوبت دوم 22225  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 - 
 نوبت دوم 22226  دانشگاه اصفهان كانيك گرايش تبديل انرژيمهندسي م 3 - 
 نوبت دوم 22227  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 - 
 نوبت دوم 22228  دانشگاه بيرجند مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 - 
 نوبت دوم 22229  قزوين - لي امام خميني (ره ) دانشگاه بين المل مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 - 
 نوبت دوم 22230  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 13 - 
 نوبت دوم 22231  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 - 
 نوبت دوم 22232  تهران -انشگاه تربيت دبير شهيد رجايي د مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
 نوبت دوم 22233  دانشگاه تفرش مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 - 
 نوبت دوم 22234  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - 
 نوبت دوم 22235  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 - 
 نوبت دوم 22236  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - 
 نوبت دوم 22237  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 14 - 
 نوبت دوم 22238  دانشگاه زنجان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 - 
 نوبت دوم 22239  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
 نوبت دوم 22240  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 6 - 
 نوبت دوم 22241  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 - 
 نوبت دوم 22242  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  انرژيمهندسي مكانيك گرايش تبديل  4 - 
 نوبت دوم 22243  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - 

 نوبت دوم 22244  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 9 -
 نوبت دوم 22245  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  سي مكانيك گرايش تبديل انرژيمهند 1 - محل اجراي پروژه پژوهشكده انرژي

 نوبت دوم 22246  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 21 - 
 نوبت دوم 22247  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 -

 نوبت دوم 22248  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
 نوبت دوم 22249  دانشگاه صنعتي قم مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد   نوبت دوم 22250 دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) ك گرايش تبديل انرژيمهندسي مكاني 8 -

 نوبت دوم 22251  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 16 - 
منوبت دو 22252  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 24 -   

 نوبت دوم 22253  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 - 
 نوبت دوم 22254  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 9 - 

 نوبت دوم 22255  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 22256  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  يك گرايش تبديل انرژيمهندسي مكان 5 - 

 نوبت دوم 22257  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 -
 نوبت دوم 22258  دانشگاه ياسوج مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 - 
 نوبت دوم 22259  گاه يزددانش مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 - 

 نوبت دوم 22260  دانشكده فني و مهندسي گلپايگان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 نوبت دوم 22261  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 2 - فقط زن

 نوبت دوم 22262  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان نولوژي انرژيهاي انرژي گرايش تكمهندسي سيستم 2 - 
 نوبت دوم 22263  دانشگاه تهران هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 2 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 22264  دانشگاه سمنان هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 4 - 
 نوبت دوم 22265  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 2 - 
 نوبت دوم 22266  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 8 - 
 نوبت دوم 22267  ندانشگاه كاشا هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 5 - 
 نوبت دوم 22268  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيستمهندسي سيستم 1 - 

 نوبت دوم 22269  دانشگاه تهران هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيستمهندسي سيستم 2 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
 نوبت دوم 22270  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيستمهندسي سيستم 8 - 

 نوبت دوم 22271  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيستمهندسي سيستم 4 - محل تحصيل دانشكده فناوري هاي نوين
 نوبت دوم 22272  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  هاي انرژيايش سيستمهاي انرژي گرمهندسي سيستم 2 - فقط زن

 نوبت دوم 22273  دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 4 - 
 نوبت دوم 22274  دانشگاه تهران نرژيهاي اهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 2 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 22275  دانشگاه سمنان هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 3 - 
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  صفحه 220 
 

 )3مجموعه مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267  ادامه  

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

اول دوم
 نوبت دوم 22276  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 2 -

امور آموزشي اين رشته گرايش بين رشته اي 
توسط سه دانشكده برق، مكانيك و فيزيك 

 انجام مي شود
 نوبت دوم 22277  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي انرژيههاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 1 -

 نوبت دوم 22278  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 10 - 
ومنوبت د 22279  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 1 -  
 نوبت دوم 22280  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 8 -

 نوبت دوم 22074  دانشگاه اروميه پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 5 - 
 نوبت دوم 22075  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 3 - 

 نوبت دوم 22076  دانشگاه تهران پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 2 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 22077  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 1 - 
 نوبت دوم 22078  دانشگاه يزد پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 2 - 

سي انرژي و فيزيكمحل تحصيل دانشكده مهند  نوبت دوم 22281  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 -
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  نوبت دوم 22282  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اياي گرايش گداخت هستهمهندسي هسته 1 -

 نوبت دوم 22283  دانشگاه اصفهان كتوراي گرايش رامهندسي هسته 1 - 
 نوبت دوم 22284  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش راكتورمهندسي هسته 1 -

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  نوبت دوم 22285  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش راكتورمهندسي هسته 1 -
 نوبت دوم 22286  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  چرخه سوختاي گرايش مهندسي هسته 1 - 

 نوبت دوم 26480  دانشگاه تبريز هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 4 - 
 مجازي 22287  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - آموزش محور
 مجازي 22288  دانشگاه فردوسي مشهد گرايش تبديل انرژي مهندسي مكانيك 40 - آموزش محور
 مجازي 22289  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 40 - آموزش محور
 مجازي 22290  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 40 - آموزش محور

محل تحصيل دانشكده  - آموزش محور 
 40 - فناوري هاي نوين

هاي انرژي گرايش انرژي و محيط مهندسي سيستم
 زيست

 مجازي 22291  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
 مجازي 22089  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 20 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 22292  اه اروميهدانشگ مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 22293  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 19 -

) مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 19 -   پرديس خودگردان 22294 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
 پرديس خودگردان 22295  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 22296  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 22297  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 - يل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحص

 پرديس خودگردان 22298  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22299  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 13 - همحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگا
 پرديس خودگردان 22300  دانشگاه شيراز مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22301  دانشگاه صنعتي اروميه انرژي مهندسي مكانيك گرايش تبديل 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22302  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22303  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

شرايط و شهريه در توضيحات انتهاي دفترچه  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 -
تهران (محل تحصيل پرديس  - دانشگاه صنعتي شريف 

 پرديس خودگردان 22304  خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش)
 پرديس خودگردان 22305  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نيك گرايش تبديل انرژيمهندسي مكا 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22306  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22307  رشت -گاه گيالن دانش مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان شماره دو 
 پرديس خودگردان 22308  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - بندرعباس

 پرديس خودگردان 22309  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22310  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيستمهندسي سيستم 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 22311  هاي امسال درتهران)صرفاورودي
 پرديس خودگردان 22312  دانشگاه شيراز هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيستمهندسي سيستم 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22313  تهران -م و صنعت ايران دانشگاه عل هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيستمهندسي سيستم 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22314  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22110  تهران -شتي دانشگاه شهيد به پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و 

 پرديس خودگردان 22315  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اياي گرايش گداخت هستهمهندسي هسته 1 - فيزيك
خودگردان پرديس 22316  دانشگاه اصفهان اي گرايش راكتورمهندسي هسته 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 22317  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش راكتورمهندسي هسته 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22318  دانشگاه شيراز اي گرايش راكتورمهندسي هسته 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22319  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش چرخه سوختمهندسي هسته 4 - اهمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگ

پردو در كشور  -مشترك با دانشگاه اينديانا
محل  -شرايط در انتهاي دفترچه  -آمريكا 

 تحصيل پرديس دانشكده هاي فني
 مشترك 22320  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 -

 پيام نور 22321  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 -
 پيام نور 22322  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - 

 غيرانتفاعي 22323  انكيدانشگاه غيرانتفاعي ايو مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 غيرانتفاعي 22324  مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22325  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 

 غيرانتفاعي 22326  بابل - انتفاعي علوم و فنون مازندران دانشگاه غير مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 غيرانتفاعي 22327  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 

 غيرانتفاعي 22328  تنكابن - موسسه غيرانتفاعي آيندگان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 غيرانتفاعي 22329  رشت - موسسه غيرانتفاعي احرار  تبديل انرژي مهندسي مكانيك گرايش 20 -

 غيرانتفاعي 22330  خرمشهر - موسسه غيرانتفاعي اروندان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22331  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
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  صفحه 221 
 

 )3مجموعه مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267  ادامه  

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

اول دوم
 غيرانتفاعي 22332  ساوه –موسسه غيرانتفاعي انرژي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22333  قروه -موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  هندسي مكانيك گرايش تبديل انرژيم 20 - 
 غيرانتفاعي 22334  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي بنيان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22335  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22336  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22337  فردوس -موسسه غيرانتفاعي پيروزان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 

 غيرانتفاعي 22338  گلوگاه مازندران -د موسسه غيرانتفاعي توحي مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 غيرانتفاعي 22339  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22340  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22341  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  انرژي مهندسي مكانيك گرايش تبديل 20 - 
 غيرانتفاعي 22342  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22343  فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22344  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22345  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22346  وميهار -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22347  سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22348  گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22349  تبريز -بي اكرم(ص) موسسه غيرانتفاعي ن مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22350  بيدستان قزوين -موسسه غيرانتفاعي پارسيان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 

با همكاري دانشگاه پير و ماري كوري 
 غيرانتفاعي 22351  تهران - اتم دانشگاه غيرانتفاعي خ مواد، انرژي و تكنولوژي كوانتومي 4 - شرايط در انتهاي دفترچه - فرانسه 

 ) 4مجموعه مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267

 روزانه 22352  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 7 -  
 روزانه 22353  دانشگاه تبريز مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 15 - 
 روزانه 22354  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 5 - 

 روزانه 22355  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 22357  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 7 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني
 روزانه 22356  تهراندانشگاه  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 4 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 روزانه 22358  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 10 - 
 روزانه 22359  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 6 - محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي

 روزانه 22360  تهران - خواجه نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 9 - 
 روزانه 22361  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 20 - 
 روزانه 22362  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 15 - 
نهروزا 22363  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش ورزش 5 -   

 نوبت دوم 22364  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 3 - 
 نوبت دوم 22365  دانشگاه تبريز مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 10 - 

 نوبت دوم 22366  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 2 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني
 نوبت دوم 22367  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 2 - ون نوينمحل تحصيل دانشكده علوم و فن

 نوبت دوم 22368  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 2 - 
دوم نوبت 22369  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 6 - محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي  

 نوبت دوم 22370  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 10 -
 نوبت دوم 22371  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 4 - 
 نوبت دوم 22372  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش ورزش 1 - 

گاه تبريزمحل تحصيل پرديس خودگردان دانش  پرديس خودگردان 22373  دانشگاه تبريز مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 15 -
 پرديس خودگردان 22374  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22375  تهران -شگاه صنعتي اميركبير دان مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22376  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

عي غيرانتفا 26459  اروميه –موسسه غيرانتفاعي علم و فن   مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 20 -    
 ) 5مجموعه مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

  محل تحصيل تهران -
 روزانه 22377  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش مواد مركب 7 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
 روزانه 22378  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي مكانيك گرايش دريا 20 - فقط مرد - شرايط در انتهاي دفترچه  - شد. مي با

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
 روزانه 22379  شيراز) دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل مهندسي مكانيك گرايش دريا 8 - شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

 روزانه 22380  دانشگاه تبريز مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 4 - 
 روزانه 22381  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 5 - 
 روزانه 22382  زتبري -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 5 - 

 روزانه 22383  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي مكانيك
با تمركز بر  - بورسيه شركت مگاموتور

 - الكترونيك، كنترل و مكاترونيك خودرو 
محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 دانشكده مهندسي مكانيك

 روزانه 22384  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 6 -

 روزانه 22385  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 10 - محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو
 روزانه 26443  دانشگاه سمنان  مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 10 -  

 روزانه 26481  نوشهر - دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  مهندسي مكانيك گرايش دريا 6 -  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 
 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 22386  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مركب مهندسي مكانيك گرايش مواد 7 -
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  صفحه 222 
 

 )5مجموعه مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267  ادامه  

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
ي پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروها

شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد   نوبت دوم 22387  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شيراز) مهندسي مكانيك گرايش دريا 8 -
 نوبت دوم 22388  دانشگاه تبريز مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 2 -

 نوبت دوم 22389  تهران - جه نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي خوا مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 5 - 
 نوبت دوم 22390  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 1 - 

 نوبت دوم 22391  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 5 - محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو
 نوبت دوم 26444  دانشگاه سمنان  سي خودرو گرايش قواي محركه خودرومهند 4 -  

 نوبت دوم 26482  نوشهر - دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  مهندسي مكانيك گرايش دريا 6 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 مجازي 22392  تهران -ايران دانشگاه علم و صنعت  مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 20 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 تبريز

 پرديس خودگردان 22394  دانشگاه تبريز مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 4 -

) مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 4 -   پرديس خودگردان 22393 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
 پرديس خودگردان 22395  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 6مجموعه مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

 روزانه 22396 دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) مكانيك گرايش طراحي و ساخت خودرومهندسي  8 -  شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

 - 6 
هاي ديناميكي مهندسي خودرو گرايش طراحي سيستم

 خودرو
 روزانه 22397  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 10 - محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو
هاي ديناميكي ودرو گرايش طراحي سيستممهندسي خ

 خودرو
 روزانه 22398  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
 نوبت دوم 22399 ن)دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفها مهندسي مكانيك گرايش طراحي و ساخت خودرو 8 - شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

 - 6 
هاي ديناميكي مهندسي خودرو گرايش طراحي سيستم

 خودرو
 نوبت دوم 22400  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 5 - محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو
هاي ديناميكي مهندسي خودرو گرايش طراحي سيستم

 خودرو
 نوبت دوم 22401  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 20 - آموزش محور
هاي ديناميكي مهندسي خودرو گرايش طراحي سيستم

 خودرو
 مجازي 22402  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي ديناميكي مهندسي خودرو گرايش طراحي سيستم

 خودرو
خودگردانپرديس  22403  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   

 ) 7مجموعه مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267

 روزانه 22404  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي خودرو گرايش سازه بدنه خودرو 6 -  
 روزانه 22405  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي خودرو گرايش سازه بدنه خودرو 10 - محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو

 نوبت دوم 22406  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي خودرو گرايش سازه بدنه خودرو 5 -
 نوبت دوم 22407  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي خودرو گرايش سازه بدنه خودرو 5 - محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو

 مجازي 22408  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رو گرايش سازه بدنه خودرومهندسي خود 20 - آموزش محور
 پرديس خودگردان 22409  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي خودرو گرايش سازه بدنه خودرو 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 8مجموعه مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267

 روزانه 22410  دانشگاه اراك رونيكمهندسي مكات 15 -  
 روزانه 22411  دانشگاه اصفهان مهندسي مكاترونيك 5 - 
 روزانه 22412  دانشگاه تبريز مهندسي مكاترونيك 15 - 
 روزانه 22413  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكاترونيك 4 - 

 روزانه 22414  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكاترونيك 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 22415  دانشگاه تهران مهندسي مكاترونيك 7 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 روزانه 22416  دانشگاه سمنان مهندسي مكاترونيك 10 - 
 روزانه 22417  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  مهندسي مكاترونيك 5 - 
 روزانه 22418  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي مكاترونيك 8 - 
 روزانه 22419  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكاترونيك 4 - 
 روزانه 22420  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكاترونيك 5 - 
 روزانه 22421  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكاترونيك 12 - 

 روزانه 22422  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  كمهندسي مكاتروني 5 - محل تحصيل دانشكده مهندسي مكانيك
 روزانه 22423  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي مكاترونيك 6 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
انهروز 22424 دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) مهندسي مكاترونيك 8 - شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد   

 روزانه 22425  مجتمع آموزش عالي بم مهندسي مكاترونيك 4 - 
 نوبت دوم 22426  دانشگاه اراك مهندسي مكاترونيك 8 - 

 نوبت دوم 22427  دانشگاه اصفهان مهندسي مكاترونيك 2 -
 نوبت دوم 22428  دانشگاه تبريز مهندسي مكاترونيك 10 - 

 نوبت دوم 22429  دانشگاه تهران مهندسي مكاترونيك 3 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 22430  دانشگاه سمنان مهندسي مكاترونيك 4 - 
 نوبت دوم 22431  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكاترونيك 4 - 
 نوبت دوم 22432  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكاترونيك 4 - 
 نوبت دوم 22433  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكاترونيك 10 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
 نوبت دوم 22434 دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) مهندسي مكاترونيك 8 - شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

 نوبت دوم 22435  ي بممجتمع آموزش عال مهندسي مكاترونيك 2 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 22436  دانشگاه تبريز مهندسي مكاترونيك 15 -

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 فني و مهندسيهاي تحصيلي كدرشته محل 3جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  صفحه 223 
 

 )8مجموعه مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267  ادامه  

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 پرديس خودگردان 22437  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكاترونيك 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مهندسي مكاترونيك 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 22438  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 22439  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكاترونيك 12 - ل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمح

شرايط و شهريه در توضيحات انتهاي 
 دفترچه

 مهندسي مكاترونيك 15 -
تهران (محل تحصيل پرديس  - دانشگاه صنعتي شريف 

انپرديس خودگرد 22440  خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش)  

 غيرانتفاعي 22441  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مهندسي مكاترونيك 20 - 
 غيرانتفاعي 22442  رشت - موسسه غيرانتفاعي احرار  مهندسي مكاترونيك 20 - 

 غيرانتفاعي 22443  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي مكاترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 22444  سلماس -نتفاعي معراج موسسه غيرا مهندسي مكاترونيك 20 - 
 غيرانتفاعي 22445  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  مهندسي مكاترونيك 20 - 
 غيرانتفاعي 22446  بيدستان قزوين -موسسه غيرانتفاعي پارسيان  مهندسي مكاترونيك 20 - 

 ) 1مهندسي معدن (كد ضريب  - 1268

 روزانه 22447  دانشگاه اروميه رآوري مواد معدنيمهندسي معدن گرايش ف 15 -  
 روزانه 22448  دانشگاه بيرجند مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 10 - 

 روزانه 22449  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 5 -
 روزانه 22450  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 6 - 

 روزانه 22451  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 22452  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 7 - 

 روزانه 22453  نكرما -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 10 -
 روزانه 22454  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 6 - 
 روزانه 22455  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 3 - 
نهروزا 22456  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 5 -   

 روزانه 22457  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 14 -
 روزانه 22458  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 6 - 
 روزانه 22459  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 10 - 
 روزانه 22460  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  رآوري مواد معدنيمهندسي معدن گرايش ف 7 - 

 روزانه 22461  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 12 -
 روزانه 22462  مجتمع آموزش عالي زرند مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 12 - 
 نوبت دوم 22463  اروميهدانشگاه  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 5 - 
 نوبت دوم 22464  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 2 - 

 نوبت دوم 22465  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 4 -
 نوبت دوم 22466  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 6 - 
 نوبت دوم 22467  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 2 - 
 نوبت دوم 22468  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 1 - 

 نوبت دوم 22469  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 4 -
 نوبت دوم 22470  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 4 - 
 نوبت دوم 22471  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 2 - 
 نوبت دوم 22472  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 4 - 

 نوبت دوم 22473  مجتمع آموزش عالي زرند فرآوري مواد معدني مهندسي معدن گرايش 4 -
 پرديس خودگردان 22474  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22475  ندانشگاه كاشا مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22476  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 22477  رفسنجان - موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 20 -
 ) 2ي معدن (كد ضريب مهندس - 1268

 روزانه 22478  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 5 -  
 روزانه 22479  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 5 -

 روزانه 22480  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 22481  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 7 - 
 روزانه 22482  دانشگاه زنجان مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 15 - 

 روزانه 22483  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 7 -
 روزانه 22484  دانشگاه صنعتي اراك مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 15 - 
 روزانه 22485  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 9 - 
 روزانه 22486  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 3 - 

 روزانه 22487  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 5 -
 روزانه 22488  دانشگاه صنعتي شاهرود رايش مكانيك سنگمهندسي معدن گ 10 - 

 روزانه 22489  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 7 -
 روزانه 22490  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي زيرزميني 15 -
 روزانه 22491  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي زيرزميني 5 -

 روزانه 22492  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي زيرزميني 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 22493  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي زيرزميني 2 -
 روزانه 22494  روددانشگاه صنعتي شاه مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي زيرزميني 10 -
 روزانه 22495  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ومكانيك نفتئژ گرايش مهندسي معدن 7 -
 روزانه 22496  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  ومكانيك نفتئژ گرايش مهندسي معدن 7 -
وزانهر 22497  دانشگاه صنعتي شاهرود ومكانيك نفتئژ گرايش مهندسي معدن 7 -  

 نوبت دوم 22498  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 2 -
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  صفحه 224 
 

 ) 2مهندسي معدن (كد ضريب  - 1268  ادامه  

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 22499  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 4 -

 نوبت دوم 22500  دانشگاه زنجان مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 2 - 
 نوبت دوم 22501  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 6 - 
 نوبت دوم 22502  تهران -عتي اميركبير دانشگاه صن مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 2 - 

 نوبت دوم 22503  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 2 -
 نوبت دوم 22504  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 5 - 
 نوبت دوم 22505  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 2 - 
 نوبت دوم 22506  دانشگاه اروميه سي معدن گرايش تونل و فضاهاي زيرزمينيمهند 5 - 

 نوبت دوم 22507  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي زيرزميني 2 -
 نوبت دوم 22508  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي زيرزميني 5 - 
 نوبت دوم 22509  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  ومكانيك نفتئژ گرايش معدنمهندسي  3 - 
 نوبت دوم 22510  دانشگاه صنعتي شاهرود ومكانيك نفتئژ گرايش مهندسي معدن 3 - 

 غيرانتفاعي 22511  موسسه غيرانتفاعي كرمان مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 20 -
 ) 3د ضريب مهندسي معدن (ك - 1268

 روزانه 22512  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 15 -  
 روزانه 22513  دانشگاه بيرجند مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 9 -

 روزانه 22514  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 5 - 
 روزانه 22515  دانشگاه تربيت مدرس يش استخراج معدنمهندسي معدن گرا 5 - 

 روزانه 22516  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 22517  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 6 -

 روزانه 22518  نكرما -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 11 - 
 روزانه 22519  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 16 - 
 روزانه 22520  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 6 - 

 روزانه 22521  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 3 -
 روزانه 22522  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  گرايش استخراج معدن مهندسي معدن 5 - 
 روزانه 22523  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 15 - 
 روزانه 22524  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 20 - 

 روزانه 22525  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 5 -
 روزانه 22526  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 6 - 
 روزانه 22527  مجتمع آموزش عالي زرند مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 12 - 
 روزانه 22528  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش اقتصاد و مديريت معدني 5 - 

 روزانه 22529  دانشگاه تربيت مدرس ايش اقتصاد و مديريت معدنيمهندسي معدن گر 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 22530  دانشگاه تهران آموزش مهندسي 1 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 22531  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 5 - 
ت دومنوب 22532  دانشگاه بيرجند مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 1 -   

 نوبت دوم 22533  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 3 -
 نوبت دوم 22534  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 6 - 
 نوبت دوم 22535  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 2 - 
 نوبت دوم 22536  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  راج معدنمهندسي معدن گرايش استخ 1 - 

 نوبت دوم 22537  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 5 -
 نوبت دوم 22538  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 9 - 
ت دومنوب 22539  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 3 -   

 نوبت دوم 22540  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 2 - 
 نوبت دوم 22541  مجتمع آموزش عالي زرند مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 4 -

 پرديس خودگردان 22542  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22543  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 5 - حصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل ت

 پرديس خودگردان 22544  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22545  دانشگاه صنعتي شاهرود ندسي معدن گرايش استخراج معدنمه 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22546  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22547  شگاه تربيت مدرسدان مهندسي معدن گرايش اقتصاد و مديريت معدني 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 4مهندسي معدن (كد ضريب  - 1268

 روزانه 22548  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 15 -  
 روزانه 22549  دانشگاه بيرجند مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 16 -
 روزانه 22550  قزوين - شگاه بين المللي امام خميني (ره ) دان مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 5 -
 روزانه 22551  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 7 -
 روزانه 22552  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 12 -
 روزانه 22553  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 12 -
 روزانه 22554  دانشگاه صنعتي اراك مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 20 -
 روزانه 22555  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 8 -
 روزانه 22556  تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 6 -
 روزانه 22557  دانشگاه صنعتي بيرجند مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 10 -
 روزانه 22558  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 11 -
نهروزا 22559  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 20 -  

 روزانه 22560  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 5 -
 روزانه 22561  سنندج - دانشگاه كردستان  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 14 -
 روزانه 22562  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 9 -
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 فني و مهندسيهاي تحصيلي كدرشته محل 3جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  صفحه 225 
 

 ) 4مهندسي معدن (كد ضريب  - 1268  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 نوبت دوم 22563  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 5 - 
 نوبت دوم 22564  قزوين - لمللي امام خميني (ره ) دانشگاه بين ا مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 2 - 
 نوبت دوم 22565  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 3 - 
 نوبت دوم 22566  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 4 - 
 نوبت دوم 22567  اه صنعتي اصفهاندانشگ مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 6 - 
 نوبت دوم 22568  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 5 - 
 نوبت دوم 22569  دانشگاه صنعتي بيرجند مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 5 - 
 نوبت دوم 22570  تبريز -د دانشگاه صنعتي سهن مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 4 - 
 نوبت دوم 22571  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 6 - 
 نوبت دوم 22572  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 3 - 

 نوبت دوم 22573  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 2 -
 پرديس خودگردان 22574  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 15 - ديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پر

 پرديس خودگردان 22575  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 22576  اصفهان -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي موسسه  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 20 - 

 ) 5مهندسي معدن (كد ضريب  - 1268

 روزانه 22577  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي معدن گرايش معدن و محيط زيست 6 -  
 روزانه 22578  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي معدن گرايش معدن و محيط زيست 1 - فاقد خوابگاه

 روزانه 22579  دانشگاه تهران  دن گرايش معدن و محيط زيستمهندسي مع 6 - 
 روزانه 26430  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي معدن گرايش معدن و محيط زيست 7 - 
 روزانه 26445  دانشگاه بيرجند  مهندسي معدن گرايش معدن و محيط زيست 8 - 
 نوبت دوم 22580  دانشگاه تهران  مهندسي معدن گرايش معدن و محيط زيست 3 - 
 نوبت دوم 26431  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي معدن گرايش معدن و محيط زيست 4 - 

 پرديس خودگردان 22581  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي معدن گرايش معدن و محيط زيست 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 ) 1مجموعه مهندسي مواد و متالورژي (كد ضريب  - 1272

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 20 -    روزانه 22582  دانشگاه اراك
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 13 -   روزانه 22583  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 7 -  روزانه 22584  قزوين - ) دانشگاه بين المللي امام خميني (ره 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 10 -   روزانه 22585  دانشگاه تبريز

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 9 - وزارت آموزش و پرورش  روزانه 22586  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 8 -   روزانه 22587  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 2 - فاقد خوابگاه  روزانه 22588  دانشگاه تربيت مدرس

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 27 -   روزانه 22589  ندانشگاه تهرا
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 20 -   روزانه 22590  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 11 -   روزانه 22591  كرمانشاه - دانشگاه رازي 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 10 -   روزانه 22592  دانشگاه زنجان
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 20 -   روزانه 22593  دانشگاه سمنان
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 18 -   روزانه 22594  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان 
د مهندسيمهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب موا 14 -   روزانه 22595  دانشگاه شهركرد
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 16 -   روزانه 22596  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 5 -   روزانه 22597  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
و انتخاب مواد مهندسي مهندسي مواد گرايش شناسايي 16 -   روزانه 22598  اهواز - دانشگاه شهيد چمران 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 15 -   روزانه 22599  دانشگاه شيراز
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 17 -   روزانه 22600  دانشگاه صنعتي اصفهان
ناسايي و انتخاب مواد مهندسيمهندسي مواد گرايش ش 9 -   روزانه 22601  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 22602  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
ندسيمهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مه 20 -   روزانه 22603  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 14 -   روزانه 22604  تهران - دانشگاه صنعتي شريف 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 6 -   روزانه 22605  دانشگاه صنعتي شيراز

روهاي پذيرفته شده متعهد به جذب در ني
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 16 - شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد   روزانه 22607 دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان)

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 10 -  روزانه 22606  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 10 -   روزانه 22608  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 20 -   روزانه 22609  ندانشگاه صنعتي همدا
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 21 -   روزانه 22610  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 3 - با همكاري پژوهشگاه مواد و انرژي  روزانه 22611  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
سي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسيمهند 20 -   روزانه 22612  دانشگاه فردوسي مشهد
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 13 -   روزانه 22613  دانشگاه كاشان
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 17 -   روزانه 22614  دانشگاه ياسوج
گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي مهندسي مواد 18 -   روزانه 22615  دانشگاه يزد
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 4 -   روزانه 22616  مشكين دشت كرج -پژوهشگاه مواد و انرژي 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 20 -  وزانهر 22617  دانشكده فني و مهندسي گلپايگان  

 روزانه 22618  دانشگاه اراك دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 8 - 
 روزانه 22619  دانشگاه تهران دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 6 - 
 روزانه 22620  دانشگاه سمنان دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 12 - 
 روزانه 22621  دانشگاه شيراز دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 6 - 

 روزانه 22622  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
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 فني و مهندسيهاي تحصيلي كدرشته محل 3جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  صفحه 226 
 

 ) 1مجموعه مهندسي مواد و متالورژي (كد ضريب  - 1272  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   سه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤس عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
 روزانه 22623  تهران –دانشگاه صنعتي شريف  دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 7 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
 شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

 روزانه 22624 نشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان)دا دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 12 -
 روزانه 22625  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 12 -

 روزانه 22626  دانشگاه فردوسي مشهد دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 4 - 
 روزانه 22627  دانشگاه سمنان گريمهندسي مواد گرايش ريخته 10 -

 روزانه 22628  دانشگاه صنعتي اصفهان گريمهندسي مواد گرايش ريخته 3 - 
 روزانه 22629  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  گريمهندسي مواد گرايش ريخته 5 -

 روزانه 22630  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  گريمهندسي مواد گرايش ريخته 8 - 
 روزانه 22631  دانشگاه ميبد گريمهندسي مواد گرايش ريخته 12 - ات در انتهاي دفترچهتوضيح

 روزانه 22632  دانشگاه تهران آموزش مهندسي 1 - توضيحات در انتهاي دفترچه
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 
  فقط مرد -

شناسايي و انتخاب مواد مهندسي مهندسي مواد گرايش 20 -  روزانه 26466  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 18 -   نوبت دوم 22633  دانشگاه اراك
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 7 -   نوبت دوم 22634  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 3 -  نوبت دوم 22635  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 7 -   نوبت دوم 22636  دانشگاه تبريز

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 9 -  نوبت دوم 22637  تهران -ربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه ت
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 13 -   نوبت دوم 22638  دانشگاه تهران

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 5 -  نوبت دوم 22639  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري 
و انتخاب مواد مهندسي مهندسي مواد گرايش شناسايي 2 -   نوبت دوم 22640  دانشگاه زنجان

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 15 -  نوبت دوم 22641  دانشگاه سمنان
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 6 -   نوبت دوم 22642  دانشگاه شهركرد

ب مواد مهندسيمهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخا 1 -  نوبت دوم 22643  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 14 -   نوبت دوم 22644  دانشگاه صنعتي اصفهان

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 8 -  نوبت دوم 22645  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 10 - انتهاي دفترچه توضيحات در  نوبت دوم 22646  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 16 -  نوبت دوم 22647  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
انتخاب مواد مهندسيمهندسي مواد گرايش شناسايي و  2 -   نوبت دوم 22648  تهران - دانشگاه صنعتي شريف 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
 شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 16 -  نوبت دوم 22649 دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان)
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 
 محل تحصيل تهران -

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 10 -  نوبت دوم 22650  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 7 -   نوبت دوم 22651  واني بابلدانشگاه صنعتي نوشير
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 17 -  نوبت دوم 22652  دانشگاه صنعتي همدان

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 12 -   نوبت دوم 22653  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
مواد مهندسي مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 4 -  نوبت دوم 22654  دانشگاه فردوسي مشهد

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 8 -   نوبت دوم 22655  دانشگاه كاشان
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 3 -  نوبت دوم 22656  دانشگاه ياسوج

د مهندسيمهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب موا 6 -   نوبت دوم 22657  دانشگاه يزد
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 20 -  نوبت دوم 22658  دانشكده فني و مهندسي گلپايگان

 نوبت دوم 22659  دانشگاه اراك دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 8 - 
 نوبت دوم 22660  دانشگاه تهران دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 3 -

 نوبت دوم 22661  دانشگاه سمنان دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 6 - 
 نوبت دوم 22662  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 22663  تهران - شريف  دانشگاه صنعتي دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 1 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

 شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 
 نوبت دوم 22664 دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 12 -

 نوبت دوم 22665  تهران -علم و صنعت ايران  دانشگاه دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 7 - 
 نوبت دوم 22666  دانشگاه فردوسي مشهد دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 1 - 

 نوبت دوم 22667  دانشگاه سمنان گريمهندسي مواد گرايش ريخته 5 -
 نوبت دوم 22668  دانشگاه صنعتي اصفهان گريمهندسي مواد گرايش ريخته 1 - 

 نوبت دوم 22669  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  گريندسي مواد گرايش ريختهمه 2 -
 نوبت دوم 22670  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  گريمهندسي مواد گرايش ريخته 5 - 

 نوبت دوم 22671  دانشگاه ميبد گريمهندسي مواد گرايش ريخته 8 - توضيحات در انتهاي دفترچه
دسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسيمهن 30 - آموزش محور  مجازي 22672  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 40 - آموزش محور  مجازي 22673  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز واد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسيمهندسي م 10 -  پرديس خودگردان 22674  دانشگاه تبريز
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 10 - (  پرديس خودگردان 22675 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

يش شناسايي و انتخاب مواد مهندسيمهندسي مواد گرا 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 22676  دانشگاه سمنان
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 18 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 22677  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان 
اد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسيمهندسي مو 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 22678  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 پرديس خودگردان 22679  دانشگاه سمنان دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 10 -   پيام نور 22680  مركز سمنان - ام نور استان سمنان دانشگاه پي
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 20 -  غيرانتفاعي 22681  مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد 
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 فني و مهندسيهاي تحصيلي كدرشته محل 3جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  صفحه 227 
 

 ) 1مجموعه مهندسي مواد و متالورژي (كد ضريب  - 1272  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل يشعنوان رشته / گرا نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 20 -  غيرانتفاعي 22682  فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 20 -  غيرانتفاعي 22683  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان 
 غيرانتفاعي 22684  فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 20 -

 ) 2مجموعه مهندسي مواد و متالورژي (كد ضريب  - 1272

 روزانه 22685  دانشگاه اراك مهندسي مواد گرايش جوشكاري 6 -  
 روزانه 22686  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مواد گرايش جوشكاري 5 - 
 روزانه 22687  دانشگاه تهران مهندسي مواد گرايش جوشكاري 6 - 
 روزانه 22688  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 13 - 

 روزانه 22689  دانشگاه شيراز مهندسي مواد گرايش جوشكاري 6 -
 روزانه 22690  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مواد گرايش جوشكاري 5 - 
 روزانه 22691  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 6 - 
 روزانه 22692  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 7 - 

 روزانه 22693  تهران - نشگاه صنعتي شريف دا مهندسي مواد گرايش جوشكاري 6 -
 روزانه 22694  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي مواد گرايش مواد مركب 6 - 
 روزانه 22695  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مواد گرايش مواد مركب 15 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
چه شرايط در انتهاي دفتر - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 روزانه 22696  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مواد گرايش مواد مركب 7 -

 نوبت دوم 22697  دانشگاه اراك مهندسي مواد گرايش جوشكاري 4 - 
 نوبت دوم 22698  دانشگاه تهران مهندسي مواد گرايش جوشكاري 3 - 

 نوبت دوم 22699  اصفهان دانشگاه صنعتي مهندسي مواد گرايش جوشكاري 3 -
 نوبت دوم 22700  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 5 - 
 نوبت دوم 22701  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 2 - 
 نوبت دوم 22702  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 1 - 

 نوبت دوم 22703  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  هندسي مواد گرايش مواد مركبم 2 -
 نوبت دوم 22704  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مواد گرايش مواد مركب 5 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 نوبت دوم 22705  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مواد مركب مهندسي مواد گرايش 7 -

 غيرانتفاعي 22706  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 20 - 
 غيرانتفاعي 22707  فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 20 - 

 ) 3مهندسي مواد و متالورژي (كد ضريب  مجموعه - 1272

 روزانه 22708  دانشگاه تهران مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 4 -  
 روزانه 22709  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 3 - 
 روزانه 22710  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 5 - 

 روزانه 22711  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 7 -
 روزانه 22712  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 7 - 
 روزانه 22713  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 10 - 
 روزانه 22714  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  راج فلزاتمهندسي مواد گرايش استخ 12 - 

 روزانه 22715  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 8 -
 روزانه 22716  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 6 - 

 روزانه 22717  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 22718  دانشگاه تهران مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 6 - 

 روزانه 22719  دانشگاه سمنان مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 10 -
 روزانه 22720  دانشگاه شهركرد وادمهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت م 6 - 
 روزانه 22721  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 9 - 
 روزانه 22722  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 7 - 

 روزانه 22723  زدانشگاه شيرا مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 9 -
 روزانه 22724  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 6 - 

 مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 10 - 
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 روزانه 22725  بندرعباس)

 روزانه 22726  تهران -شگاه صنعتي اميركبير دان مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 5 - 
 روزانه 22727  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 18 - 

 روزانه 22728  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 6 -
 روزانه 22729  نشگاه صنعتي شيرازدا مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 7 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 روزانه 22730  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 12 -

 روزانه 22731  فردوسي مشهددانشگاه  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 4 -
 نوبت دوم 22732  دانشگاه تهران مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 2 -
 نوبت دوم 22733  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 1 -
 نوبت دوم 22734  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 5 -
 نوبت دوم 22735  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 3 -
 نوبت دوم 22736  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 1 -
 نوبت دوم 22737  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 4 -
 نوبت دوم 22738  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  اج فلزاتمهندسي مواد گرايش استخر 5 -
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 فني و مهندسيهاي تحصيلي كدرشته محل 3جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  صفحه 228 
 

 ) 3مجموعه مهندسي مواد و متالورژي (كد ضريب  - 1272  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 22739  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان اد گرايش خوردگي و حفاظت موادمهندسي مو 2 -

 نوبت دوم 22740  دانشگاه تهران مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 3 - 
 نوبت دوم 22741  دانشگاه سمنان مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 5 - 
 نوبت دوم 22742  دانشگاه صنعتي اصفهان واد گرايش خوردگي و حفاظت موادمهندسي م 4 - 

 مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 10 - 
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 نوبت دوم 22743  بندرعباس)
 نوبت دوم 22744  انتهر -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 3 -

 نوبت دوم 22745  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 7 - 
 نوبت دوم 22746  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 1 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
ي دفترچه شرايط در انتها - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 نوبت دوم 22747  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 12 -

 نوبت دوم 22748  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 1 - 
شرايط و شهريه در توضيحات انتهاي 

 دفترچه
 و حفاظت مواد مهندسي مواد گرايش خوردگي 6 -

تهران (محل تحصيل پرديس  - دانشگاه صنعتي شريف 
 پرديس خودگردان 22749  خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش)

 غيرانتفاعي 22750  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 20 - 
با همكاري دانشگاه پير و ماري كوري 

 شرايط در انتهاي دفترچه - فرانسه 
 غيرانتفاعي 22751  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مواد، انرژي و تكنولوژي كوانتومي 4 -

 ) 4مجموعه مهندسي مواد و متالورژي (كد ضريب  - 1272

 روزانه 22752  دانشگاه اصفهان مهندسي مواد گرايش سراميك 4 -  
 روزانه 22753  قزوين - بين المللي امام خميني (ره )  دانشگاه مهندسي مواد گرايش سراميك 7 - 

 روزانه 22754  دانشگاه تبريز مهندسي مواد گرايش سراميك 8 -
 روزانه 22755  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مواد گرايش سراميك 6 - 

 روزانه 22756  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مواد گرايش سراميك 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 22757  دانشگاه شهركرد دسي مواد گرايش سراميكمهن 15 - 

 روزانه 22758  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مواد گرايش سراميك 15 -
 روزانه 22759  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد گرايش سراميك 5 - 
 روزانه 22760  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي مواد گرايش سراميك 5 - 
 روزانه 22761  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد گرايش سراميك 16 - 

 روزانه 22762  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد گرايش سراميك 10 - با همكاري پژوهشگاه مواد و انرژي
 روزانه 22763  دانشگاه مالير مهندسي مواد گرايش سراميك 12 - 

 روزانه 22764  دانشگاه يزد اد گرايش سراميكمهندسي مو 7 -
 روزانه 22765  مشكين دشت كرج -پژوهشگاه مواد و انرژي  مهندسي مواد گرايش سراميك 4 -

 روزانه 26442  دانشگاه شيراز  مهندسي مواد گرايش الكتروسراميك 6 - 
 نوبت دوم 22766  دانشگاه اصفهان مهندسي مواد گرايش سراميك 2 -
 نوبت دوم 22767  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  ندسي مواد گرايش سراميكمه 3 -
 نوبت دوم 22768  دانشگاه تبريز مهندسي مواد گرايش سراميك 6 -
 نوبت دوم 22769  دانشگاه شهركرد مهندسي مواد گرايش سراميك 2 -
 نوبت دوم 22770  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مواد گرايش سراميك 5 -
 نوبت دوم 22771  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد گرايش سراميك 1 -
 نوبت دوم 22772  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد گرايش سراميك 10 -
 نوبت دوم 22773  دانشگاه مالير مهندسي مواد گرايش سراميك 5 -

 نوبت دوم 22774  دانشگاه يزد كمهندسي مواد گرايش سرامي 2 - 
) مهندسي مواد گرايش سراميك 8 -   پرديس خودگردان 22775 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 22776  دانشگاه تبريز مهندسي مواد گرايش سراميك 8 -
 ) 5دسي مواد و متالورژي (كد ضريب مجموعه مهن - 1272

 روزانه 22777  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 5 -  
محل تحصيل دانشكده علوم و فناوري هاي 

 روزانه 22778  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 6 - بين رشته اي
محل تحصيل دانشكده علوم  -فاقد خوابگاه 
 روزانه 22779  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 1 - بين رشته اي و فناوري هاي

 روزانه 22780  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 4 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 روزانه 22781  دانشگاه سمنان مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 7 -
 روزانه 22782  دانشگاه صنعتي اصفهان يوموادمهندسي پزشكي گرايش ب 5 -

 روزانه 22783  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 6 - محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
محل اجراي پروژه پژوهشگاه فناوري هاي نو  روزانه 22784  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 1 -

 روزانه 22785  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 6 -
 روزانه 22786  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 8 - 

 روزانه 22787  نتهرا -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 2 - با همكاري پژوهشگاه مواد و انرژي
 روزانه 22788  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش مهندسي بافت 4 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 روزانه 22789  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش مهندسي بافت 6 - محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي

هاي نو محل اجراي پروژه پژوهشگاه فناوري  روزانه 22790  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش مهندسي بافت 1 -
 نوبت دوم 22791  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 2 - 

 نوبت دوم 22792  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 2 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 22793  دانشگاه سمنان سي پزشكي گرايش بيوموادمهند 3 - 
 نوبت دوم 22794  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 3 - 

 نوبت دوم 22795  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 6 - محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
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 ) 5سي مواد و متالورژي (كد ضريب مجموعه مهند - 1272  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 22796  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 3 -

 نوبت دوم 22797  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ايش بيوموادمهندسي پزشكي گر 4 - 
 نوبت دوم 22798  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش مهندسي بافت 2 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 22799  نتهرا -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش مهندسي بافت 6 - محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي

دانشكده علوم و فنّاوري هاي بين رشته اي 
محل تحصيل  -مجري برگزاري مي باشد. 
 پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22800  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 6 -

 پرديس خودگردان 22801  تهران -ه صنعتي اميركبير دانشگا مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 22802  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 20 -

 ) 1نانوفناوري ـ نانومواد (كد ضريب  - 1273

 روزانه 22803  دانشگاه اروميه نانوفناوري گرايش نانومواد 15 -  
 روزانه 22804  دانشگاه اصفهان يش نانوموادنانوفناوري گرا 4 -

 روزانه 22805  دانشگاه تربيت مدرس نانوفناوري گرايش نانومواد 8 - 
 روزانه 22806  كرمانشاه - دانشگاه رازي  نانوفناوري گرايش نانومواد 11 - 
 روزانه 22807  دانشگاه سمنان نانوفناوري گرايش نانومواد 10 - 

 روزانه 22808  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  ش نانوموادنانوفناوري گراي 18 -
 روزانه 22809  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  نانوفناوري گرايش نانومواد 12 - 
 روزانه 22810  دانشگاه شيراز نانوفناوري گرايش نانومواد 6 - 

 روزانه 22811  تهران - نعتي خواجه نصير الدين طوسي دانشگاه ص نانوفناوري گرايش نانومواد 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 22812  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  نانوفناوري گرايش نانومواد 7 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
 شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

 روزانه 22813 حصيل شاهين شهر اصفهان)دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل ت نانوفناوري گرايش نانومواد 16 -

 روزانه 22814  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل نانوفناوري گرايش نانومواد 5 - 
 روزانه 22815  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوفناوري گرايش نانومواد 13 - محل تحصيل دانشكده فناوري هاي نوين

 روزانه 22816  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوفناوري گرايش نانومواد 5 - با همكاري پژوهشگاه مواد و انرژي
 روزانه 22817  رشت -دانشگاه گيالن  نانوفناوري گرايش نانومواد 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 22818  دانشگاه مراغه نانوفناوري گرايش نانومواد 18 - 
 روزانه 22819  مشكين دشت كرج -پژوهشگاه مواد و انرژي  نانوفناوري گرايش نانومواد 4 - 
 نوبت دوم 22820  دانشگاه اروميه نانوفناوري گرايش نانومواد 5 - 

 نوبت دوم 22821  دانشگاه اصفهان نانوفناوري گرايش نانومواد 2 -
 نوبت دوم 22822  دانشگاه سمنان نانوفناوري گرايش نانومواد 5 - 

 نوبت دوم 22823  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  نانوفناوري گرايش نانومواد 5 - دفترچهتوضيحات در انتهاي 
 نوبت دوم 22824  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  نانوفناوري گرايش نانومواد 3 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
 شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

 نوبت دوم 22825 دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) اوري گرايش نانوموادنانوفن 16 -
 نوبت دوم 22826  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل نانوفناوري گرايش نانومواد 3 -

 نوبت دوم 22827  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوفناوري گرايش نانومواد 6 - محل تحصيل دانشكده فناوري هاي نوين
 نوبت دوم 22828  رشت -دانشگاه گيالن  نانوفناوري گرايش نانومواد 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 22829  دانشگاه مراغه نانوفناوري گرايش نانومواد 2 - 
 مجازي 22830  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوفناوري گرايش نانومواد 40 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 22831  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوفناوري گرايش نانومواد 13 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 22832  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  نانوفناوري گرايش نانومواد 20 - 
 غيرانتفاعي 22833  فوالد شهر اصفهان -صنعتي فوالد  موسسه غيرانتفاعي نانوفناوري گرايش نانومواد 20 - 

 ) 1) (كد ضريب ITمهندسي فناوري اطالعات ( - 1276

 روزانه 22834  دانشگاه اصفهان مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 4 -  
 روزانه 22836  تهران - طوسي  دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 5 - 

 روزانه 22837  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 10 -
 روزانه 22838  دانشگاه قم مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 10 - فقط مرد

 روزانه 22839  دانشگاه قم ناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكيمهندسي ف 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 - 16 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي 

 اطالعاتي
 روزانه 22840  دانشگاه بيرجند

 - 4 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي 

 اطالعاتي
 روزانه 22841  كرمانشاه - دانشگاه رازي 

 - 12 
ندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي مه

 اطالعاتي
 روزانه 22842  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 10 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي 

 اطالعاتي
 روزانه 22843  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 7 
هاي  مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم

 اطالعاتي
 روزانه 22844  دانشگاه شيراز

 - 16 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي 

 اطالعاتي
 روزانه 22845  دانشگاه صنعتي اروميه

 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي 

 اطالعاتي
 روزانه 22846  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 8 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي 

 اطالعاتي
 روزانه 26463  تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرماندانشگاه 

 - 2 
سيستم هاي  مهندسي فناوري اطالعات گرايش 

 تكنولوژي اطالعات
 روزانه 22847  دانشگاه تربيت مدرس
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  صفحه 230 
 

 ) 1) (كد ضريب ITندسي فناوري اطالعات (مه - 1276  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 22848  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي فناوري اطالعات گرايش سامانه هاي شبكه اي 6 -

 روزانه 22849  دانشگاه تهران مهندسي فناوري اطالعات گرايش سامانه هاي شبكه اي 7 - صيل دانشكده علوم و فنون نوينمحل تح
 7 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي چند 
 رسانه اي

 روزانه 22850  دانشگاه تهران

 - 4 
يش سيستم هاي چند مهندسي فناوري اطالعات گرا

 رسانه اي
 روزانه 22851  كرمانشاه - دانشگاه رازي 

 - 7 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي چند 

 رسانه اي
 روزانه 22852  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 روزانه 22853  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري سازماني 5 - 
 روزانه 22854  دانشگاه صنعتي شيراز هندسي فناوري اطالعات گرايش معماري سازمانيم 4 - 
 روزانه 22855  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  قرآن كاوي رايانشي 5 - 

 روزانه 22856  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي مهندسي فناوري اطالعات و امنيت - 20 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 22857  دانشگاه تهران علوم و فناوري شبكه 6 - صيل دانشكده علوم و فنون نوينمحل تح

 نوبت دوم 22858  دانشگاه اصفهان مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 2 - 
 نوبت دوم 22860  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 5 - 
 نوبت دوم 22861  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 2 - 

 - 4 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي 

 اطالعاتي
 نوبت دوم 22862  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
ندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي مه

 اطالعاتي
 نوبت دوم 22863  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 2 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي 

 اطالعاتي
 نوبت دوم 26464  تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرماندانشگاه 

 نوبت دوم 22864  دانشگاه تهران مهندسي فناوري اطالعات گرايش سامانه هاي شبكه اي 3 - علوم و فنون نوين محل تحصيل دانشكده
 3 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي چند 
 رسانه اي

 نوبت دوم 22865  دانشگاه تهران

 - 2 
م هاي چند مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيست

 رسانه اي
 نوبت دوم 22866  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 نوبت دوم 22867  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري سازماني 1 - 
 نوبت دوم 22868  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  قرآن كاوي رايانشي 1 - 

 نوبت دوم 22869  دانشگاه تهران علوم و فناوري شبكه 3 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 مجازي 22870  دانشگاه شيراز مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 40 - آموزش محور
 مجازي 22871  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 20 - آموزش محور
 مجازي 22872  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 40 - آموزش محور
 40 - آموزش محور

مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي 
 اطالعاتي

 مجازي 22873  دانشگاه شيراز

 20 - آموزش محور -توضيحات در انتهاي دفترچه 
گرايش مديريت سيستم هاي  مهندسي فناوري اطالعات

 اطالعاتي
 مجازي 22874  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط مرد 
 دانشگاه

 پرديس خودگردان 22875  دانشگاه قم مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 10 -
 -فقط زن  - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل 
 پرديس خودگردان 22876  دانشگاه قم مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 10 -

 16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي 

 اطالعاتي
 پرديس خودگردان 22877  دانشگاه صنعتي اروميه

 7 - پرديس خودگردان دانشگاه محل تحصيل
مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي چند 

 رسانه اي
 پرديس خودگردان 22878  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 پرديس خودگردان 22879  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري سازماني 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22880  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  قرآن كاوي رايانشي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 22881  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  مهندسي فناوري اطالعات 10 - 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي 

 اطالعاتتكنولوژي 
 پيام نور 22882  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 

 پيام نور 22883  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري سازماني 20 -
 غيرانتفاعي 22884  غيرانتفاعي چابهاردانشگاه  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 20 -

 غيرانتفاعي 22885  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 
 غيرانتفاعي 22886  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 20 -

 غيرانتفاعي 22887  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي مهندسي 20 - 
 غيرانتفاعي 22888  بابل - دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 20 -
 غيرانتفاعي 22889  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  كيمهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكتروني 20 -
 غيرانتفاعي 22890  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 20 -
 غيرانتفاعي 22891  نقوچا -موسسه غيرانتفاعي اترك  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 20 -
 غيرانتفاعي 22892  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بهمنيار  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 20 -
 غيرانتفاعي 22893  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 20 -

 غيرانتفاعي 22894  كاشان -موسسه غيرانتفاعي سينا  ت الكترونيكيمهندسي فناوري اطالعات گرايش تجار 20 - 
 غيرانتفاعي 22895  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صفاهان  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 20 -
 غيرانتفاعي 22896  صفهانفوالد شهر ا -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 20 -
 غيرانتفاعي 22897  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 20 -
 غيرانتفاعي 22898  آستانه اشرفيه - موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 20 -
 غيرانتفاعي 22899  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 20 -
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 فني و مهندسيهاي تحصيلي كدرشته محل 3جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  صفحه 231 
 

 ) 1) (كد ضريب ITمهندسي فناوري اطالعات ( - 1276  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال
 ليدوره تحصي  تحصيل

 اول دوم

 15 - فقط مرد
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي 

 اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22900  مشهد –دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي 

 اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22901  مشهد -م رضا(ع) دانشگاه غيرانتفاعي اما

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي 

 اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22902  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي 

 اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22903  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم 

 - 20 
هندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي م

 اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22904  بابل - دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي 

 اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22905  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني

 - 20 
ي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي مهندس

 اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22906  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي 

 اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22907  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد 

 - 20 
تم هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيس

 اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22908  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي 

 اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22909  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي 

 اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22910  قم -عالي موسسه غيرانتفاعي ت

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي 

 اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22911  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي 

 اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22912  ايالم -موسسه غيرانتفاعي سفير دانش 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي 

 اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22913  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي صالحان 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي 

 اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22914  فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد 

 - 20 
عات گرايش مديريت سيستم هاي مهندسي فناوري اطال

 اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22915  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي 

 اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22916  رفسنجان - موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري 

 - 20 
ستم هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سي

 اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22917  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي 

 اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22918  گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي 

 اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22919  زاهدان -هاتف موسسه غيرانتفاعي 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي 

 اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22920  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف 

يمجازي غيرانتفاع 22921  اهواز -موسسه غيرانتفاعي مجازي برخط  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 40 - آموزش محور  
 مجازي غيرانتفاعي 22922  تهران - موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 40 - آموزش محور
عيمجازي غيرانتفا 22923  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 40 - آموزش محور  
 مجازي غيرانتفاعي 22924  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 40 - آموزش محور
تفاعيمجازي غيران 22925  تهران - موسسه غيرانتفاعي مجازي رايانه اي جهان نما مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 40 - آموزش محور  

 40 - آموزش محور
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم 

 هاي اطالعاتي
 مجازي غيرانتفاعي 22926  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز 

 40 - آموزش محور
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم 

 هاي اطالعاتي
 مجازي غيرانتفاعي 22928  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي 

 ) 1مجموعه مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277

هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 8 -    روزانه 22929  دانشگاه اصفهان
هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 4 -  روزانه 22930  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 

هاي كامپيوتريپيوتر گرايش معماري سيستممهندسي كام 6 -   روزانه 22931  دانشگاه تبريز
هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 9 -   روزانه 22932  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان
هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 5 -   روزانه 22933  درسدانشگاه تربيت م

هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 2 - فاقد خوابگاه  روزانه 22934  دانشگاه تربيت مدرس
هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 11 -   روزانه 22935  دانشگاه تهران
هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 5 -   روزانه 22936  كرمانشاه - نشگاه رازي دا

هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 12 - شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 22937  تهران - دانشگاه شاهد 
هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 14 -  روزانه 22938  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

هاي كامپيوتريكامپيوتر گرايش معماري سيستم مهندسي 15 -   روزانه 22939  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 7 -   روزانه 22940  اهواز - دانشگاه شهيد چمران 
هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 3 -  انهروز 22941  دانشگاه شيراز  

هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 5 -  روزانه 22942  دانشگاه صنعتي اصفهان
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 فني و مهندسيهاي تحصيلي كدرشته محل 3جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  صفحه 232 
 

 ) 1مجموعه مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 10 -  روزانه 22943  تهران (محل تحصيل پرديس گرمسار) -دانشگاه صنعتي اميركبير 

هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 4 -   روزانه 22944  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
هاي كامپيوتريوتر گرايش معماري سيستممهندسي كامپي 4 -   روزانه 22945  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 24 -   روزانه 22946  تهران - دانشگاه صنعتي شريف 

هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 6 -  روزانه 22947  تي نوشيرواني بابلدانشگاه صنع
هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 9 -   روزانه 22948  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 6 -   روزانه 22949  دانشگاه فردوسي مشهد
هاي كامپيوتريسيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  16 -   روزانه 22950  رشت -دانشگاه گيالن 

هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 8 -  روزانه 22951  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 
هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 5 -   نوبت دوم 22952  دانشگاه اصفهان
هاي كامپيوترير گرايش معماري سيستممهندسي كامپيوت 2 -   نوبت دوم 22953  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 
هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 4 -   نوبت دوم 22954  دانشگاه تبريز

هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 2 -  نوبت دوم 22955  شرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پي
هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 3 -   نوبت دوم 22956  دانشگاه تهران

هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 8 - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 22957  تهران - دانشگاه شاهد 
هاي كامپيوتريري سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معما 6 -   نوبت دوم 22958  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 5 -  نوبت دوم 22959  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 3 -   نوبت دوم 22960  دانشگاه صنعتي اصفهان
هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 4 -   نوبت دوم 22962  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 10 -   نوبت دوم 22961  تهران (محل تحصيل پرديس گرمسار) -دانشگاه صنعتي اميركبير 

هاي كامپيوترياري سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معم 4 -  نوبت دوم 22963  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 3 -   نوبت دوم 22964  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 2 -   نوبت دوم 22965  تهران -ايران دانشگاه علم و صنعت 
هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 1 -   نوبت دوم 22966  دانشگاه فردوسي مشهد

هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 4 -  نوبت دوم 22967  رشت -دانشگاه گيالن 
مپيوتريهاي كامهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 3 -   نوبت دوم 22968  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 

هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 40 - آموزش محور  مجازي 22969  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 20 - آموزش محور  مجازي 22970  تهران - وسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين ط
هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 40 - آموزش محور  مجازي 22971  دانشگاه فردوسي مشهد

هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 22972  دانشگاه اصفهان
پرديس خودگردان دانشگاه تبريزمحل تحصيل  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 6 -  پرديس خودگردان 22973  دانشگاه تبريز

هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 22974  كرمانشاه - دانشگاه رازي 
هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 15 - صيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تح  پرديس خودگردان 22975  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 2 -   پرديس خودگردان 22976  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
هاي كامپيوتريتر گرايش معماري سيستممهندسي كامپيو 20 -   غيرانتفاعي 22977  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم 
هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 20 -   غيرانتفاعي 22978  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني

پيوتريهاي كاممهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 20 -  غيرانتفاعي 22979  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان 
هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 20 -   غيرانتفاعي 22980  اروميه -موسسه غيرانتفاعي ارومي 
هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 20 -  تفاعيغيران 22981  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش   

هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 20 -   غيرانتفاعي 22982  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان 
هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 20 -  غيرانتفاعي 22983  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه 

هاي كامپيوتريري سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معما 20 -   غيرانتفاعي 22984  اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون 
هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 30 - فقط مرد - آموزش محور   مجازي غيرانتفاعي 22985  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

آموزش  - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 فقط زن - محور 

هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 30 -  مجازي غيرانتفاعي 22986  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 ) 2مجموعه مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277

 روزانه 22987  دانشگاه اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 6 -  
 روزانه 22988  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  امپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكزمهندسي ك 13 - فقط زن

 روزانه 22989  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 4 - 
 روزانه 22990  دانشگاه تبريز مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 11 -

 روزانه 22991  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 17 - 
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 وزارت آموزش و پرورش
 روزانه 22992  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 8 -

 روزانه 22993  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 5 - 
 روزانه 22994  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 2 - فاقد خوابگاه

 روزانه 22995  دانشگاه تهران مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 15 -
رفته شده متعهد به جذب در نيروهاي پذي

شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد. 
 فقط مرد -

 روزانه 22996  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -

 روزانه 22997  تهران -مي دانشگاه خوارز مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 8 - محل تحصيل تهران
 روزانه 22998  كرمانشاه - دانشگاه رازي  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 6 - 
 روزانه 22999  دانشگاه سمنان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - 
 روزانه 23000  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 14 - 

 روزانه 23001  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 13 -
 روزانه 23002  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 9 - 
 روزانه 23003  ه شيرازدانشگا مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 12 - 
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 ) 2مجموعه مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 23004  نعتي اصفهاندانشگاه ص مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 7 -

 روزانه 23005  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 5 - 
 روزانه 23006  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 11 - 
 روزانه 23007  دانشگاه صنعتي شاهرود ش مصنوعي و رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هو 16 - 

 روزانه 23008  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 25 -
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 
 محل تحصيل تهران -

 روزانه 23009  دانشگاه صنعتي مالك اشتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز مهندسي كامپيوتر 12 -

 روزانه 23010  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 22 -
 روزانه 23011  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 19 - 
 روزانه 23012  سنندج - دانشگاه كردستان  ي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكزمهندس 20 - 
 روزانه 23013  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 12 - 

 روزانه 23014  دانشگاه يزد مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 10 -
 روزانه 23015  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  امپيوتر گرايش بيوانفورماتيكمهندسي ك 15 - 
 روزانه 23016  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  قرآن كاوي رايانشي 2 - 
 نوبت دوم 23017  دانشگاه اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 3 - 

 نوبت دوم 23018  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  و رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي  5 - فقط زن
 نوبت دوم 23019  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 2 - 
 نوبت دوم 23020  دانشگاه تبريز مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 7 - 
 نوبت دوم 23021  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز مهندسي كامپيوتر 8 - 

 نوبت دوم 23022  دانشگاه تهران مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 4 -
 نوبت دوم 23023  دانشگاه سمنان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 9 - 

 نوبت دوم 23024  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  تر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكزمهندسي كامپيو 6 -
 نوبت دوم 23025  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 4 -

 نوبت دوم 23026  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 3 - 
 نوبت دوم 23027  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكزمه 5 - 

 نوبت دوم 23028  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 10 -
 نوبت دوم 23029  تي شاهروددانشگاه صنع مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 4 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 نوبت دوم 23030  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 12 -

 نوبت دوم 23031  تهران -نشگاه علم و صنعت ايران دا مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 4 -
 نوبت دوم 23032  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 4 -
 نوبت دوم 23033  سنندج - دانشگاه كردستان  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 8 -

 نوبت دوم 23034  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  و رباتيكز مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي 2 - 
 نوبت دوم 23035  دانشگاه يزد مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 4 - 

 نوبت دوم 23036  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  قرآن كاوي رايانشي 1 -
 مجازي 23037  دانشگاه سمنان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 40 - آموزش محور
 مجازي 23038  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 40 - آموزش محور
 مجازي 23039  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - آموزش محور
 مجازي 23040  دانشگاه صنعتي شاهرود سي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكزمهند 40 - آموزش محور

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران - آموزش محور  -
 مجازي 23041  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 40 -

 مجازي 23042  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 40 - آموزش محور
 پرديس خودگردان 23043  دانشگاه اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 پرديس خودگردان 23044  دانشگاه تبريز مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 11 - تبريز

 پرديس خودگردان 23045  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 23046  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكزمهندس 13 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 23047  دانشگاه شيراز مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 23048  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز مهندسي كامپيوتر 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان شماره دو 
 بندرعباس

 پرديس خودگردان 23049  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 12 -

 پرديس خودگردان 23050  تهران -د بهشتي دانشگاه شهي قرآن كاوي رايانشي 2 - 
 -مشترك با دانشگاه كيم يانگ كره جنوبي 

 مشترك 23051  دانشگاه اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 8 - شرايط در انتهاي دفترچه

 پيام نور 23052  ركز نجف ابادم - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 10 - 
 غيرانتفاعي 23053  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - 

 غيرانتفاعي 23054  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -
 غيرانتفاعي 23055  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال  نوعي و رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش مص 20 -
 غيرانتفاعي 23056  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -

 غيرانتفاعي 23057  اصفهان - شهيد اشرفي اصفهاني دانشگاه غيرانتفاعي  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 23058  مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - 

 غيرانتفاعي 23059  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -
 غيرانتفاعي 23060  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  ندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكزمه 20 -
 غيرانتفاعي 23061  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -
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  صفحه 234 
 

 ) 2مجموعه مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277  ادامه

  توضيحات
پذيرش فيتظر

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 23062  كرمان –موسسه غيرانتفاعي بهمنيار  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -

 غيرانتفاعي 23063  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  و رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي  20 - 
 غيرانتفاعي 23064  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - 
 غيرانتفاعي 23065  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - 

 غيرانتفاعي 23066  زنجان - موسسه غيرانتفاعي روزبه  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -
 غيرانتفاعي 23067  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - 
 غيرانتفاعي 23068  مشهد -فاعي سلمان موسسه غيرانت مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - 
 غيرانتفاعي 23069  گنبدكاووس - موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - 

 غيرانتفاعي 23070  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -
 غيرانتفاعي 23071  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صفاهان  پيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكزمهندسي كام 20 - 
 غيرانتفاعي 23072  فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - 
 غيرانتفاعي 23073  شاهين شهر اصفهان -رانتفاعي عقيق موسسه غي مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - 

 غيرانتفاعي 23074  رفسنجان - موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -
تفاعيغيران 23075  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -   

 غيرانتفاعي 23076  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - 
 غيرانتفاعي 23077  سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - 

 غيرانتفاعي 23078  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  مصنوعي و رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش  20 -
 غيرانتفاعي 23079  شيراز - موسسه غيرانتفاعي آپادانا  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - 
رانتفاعيغي 23080  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك 20 -   

 غيرانتفاعي 23081  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك 20 - 
 مجازي غيرانتفاعي 23082  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 30 - فقط مرد - آموزش محور 

آموزش  - دفترچه توضيحات در انتهاي 
 فقط زن - محور 

 مجازي غيرانتفاعي 23083  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 30 -

 ) 3مجموعه مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277

 روزانه 23084  دانشگاه اراك افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -  
 روزانه 23085  دانشگاه اروميه افزاردسي كامپيوتر گرايش نرممهن 15 -

 روزانه 23086  دانشگاه اصفهان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 11 - 
 روزانه 23087  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم - 10 فقط زن

 روزانه 23088  دانشگاه بجنورد افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 13 - 
 روزانه 23089  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 -

 روزانه 23090  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 7 - 
 روزانه 23091  يزدانشگاه تبر افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 23092  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 -

 روزانه 23093  دانشگاه تربيت مدرس افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 5 - 
 روزانه 23094  دانشگاه تربيت مدرس افزاركامپيوتر گرايش نرممهندسي  2 - فاقد خوابگاه

 روزانه 23095  دانشگاه تهران افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 21 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 

 فقط مرد - شرايط در انتهاي دفترچه  - مي باشد. 
 روزانه 23096  تهران -مع امام حسين (ع ) دانشگاه جا افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 -

 روزانه 23097  كرمانشاه - دانشگاه رازي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 - 
 روزانه 23098  دانشگاه زنجان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 13 - 

 روزانه 23099  دانشگاه شهركرد افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 -
 روزانه 23100  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  افزاردسي كامپيوتر گرايش نرممهن 9 - 
 روزانه 23101  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 - 
 روزانه 23102  دانشگاه شيراز افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 14 - 

 روزانه 23103  دانشگاه صنعتي اصفهان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 11 -
 روزانه 23104  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 - 
 روزانه 23105  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 5 - 
 روزانه 23106  انشگاه صنعتي شاهرودد افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 - 

 روزانه 23107  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 روزانه 23108  دانشگاه صنعتي شيراز افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - 

 روزانه 23109  عتي قمدانشگاه صن افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 23110  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 7 - 

 روزانه 23112  تهران (محل تحصيل واحد شهرستان نور) - دانشگاه علم و صنعت ايران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - فقط مرد
 روزانه 23111  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ارافزمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 22 - 
 روزانه 23113  دانشگاه فردوسي مشهد افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 19 - 
 روزانه 23114  دانشگاه كاشان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 - 

وزانهر 23115  گرگان - دانشگاه گلستان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 18 -  

 روزانه 23116  رشت -دانشگاه گيالن  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 13 - 
 روزانه 23117  خرم آباد -دانشگاه لرستان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - 
 روزانه 23118  دانشگاه يزد افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - 

 روزانه 23119  دانشگاه اروميه كامپيوتريهاي مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 15 -
 روزانه 23120  دانشگاه اصفهان هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 4 - 
 روزانه 23121  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 4 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
 فقط مرد - يط در انتهاي دفترچه شرا - مي باشد. 

 روزانه 23122  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 15 -
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  صفحه 235 
 

 ) 3مجموعه مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   ل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي مح عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم
 روزانه 23123  زاهدان –دانشگاه سيستان و بلوچستان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 17 -

 روزانه 23124  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 2 - 
 روزانه 23125  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي كامپيوتريرايش شبكهمهندسي كامپيوتر گ 5 - 
 روزانه 23126  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 5 - 

 روزانه 23127  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 9 -
 روزانه 23128  دانشگاه صنعتي شيراز هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 5 - 
 روزانه 23129  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 11 - 
 روزانه 23130  دانشگاه فردوسي مشهد هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 8 - 

 روزانه 23131  دانشگاه يزد هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 11 -
 روزانه 23132  دانشگاه اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 4 - 
 روزانه 23133  دانشگاه تبريز مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 5 - 
 روزانه 23134  مدرسدانشگاه تربيت  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 5 - 

 روزانه 23135  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 2 - فاقد خوابگاه
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 

فقط مرد - شرايط در انتهاي دفترچه  - مي باشد.   روزانه 23136  هرانت -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 15 -
 روزانه 23137  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 10 - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 23138  دانشگاه شيراز مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 7 - 
 روزانه 23139  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 2 - 

 روزانه 23140  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 9 -
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 
 محل تحصيل تهران -

 روزانه 23141  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 8 -

 روزانه 23142  دانشگاه ايالم ها و محاسباتالگوريتم 12 - 
 روزانه 23143  دانشگاه تهران ها و محاسباتالگوريتم 10 -
 روزانه 23144  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  ها و محاسباتالگوريتم 10 -
 روزانه 23145  سنندج - دانشگاه كردستان  ها و محاسباتالگوريتم 15 -

 روزانه 23146  دانشگاه تهران آموزش مهندسي 1 - انتهاي دفترچهتوضيحات در 
 روزانه 26424  كرمان –دانشگاه شهيد باهنر   افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 9 -  

 نوبت دوم 23147  دانشگاه اراك افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 -
 نوبت دوم 23148  دانشگاه اروميه افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 5 -
 نوبت دوم 23149  دانشگاه اصفهان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 -

 نوبت دوم 23150  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم - 6 فقط زن
بت دومنو 23151  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 2 -  

 نوبت دوم 23152  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 3 -
 نوبت دوم 23153  دانشگاه تبريز افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 -
ت دومنوب 23154  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 -  

 نوبت دوم 23155  دانشگاه تهران افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 7 -
 نوبت دوم 23156  دانشگاه زنجان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 2 -
 نوبت دوم 23157  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 3 -
 نوبت دوم 23158  دانشگاه صنعتي اصفهان رافزامهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 -
 نوبت دوم 23159  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 -
 نوبت دوم 23160  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 -
 نوبت دوم 23161  دانشگاه صنعتي شاهرود افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 -
 نوبت دوم 23162  دانشگاه صنعتي شيراز افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 2 -

 نوبت دوم 23163  دانشگاه صنعتي قم افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 23164  نوشيرواني بابلدانشگاه صنعتي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 5 -

 نوبت دوم 23165  تهران (محل تحصيل واحد شهرستان نور) - دانشگاه علم و صنعت ايران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - فقط مرد
 نوبت دوم 23166  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 -
 نوبت دوم 23167  دانشگاه فردوسي مشهد افزاروتر گرايش نرممهندسي كامپي 4 -
 نوبت دوم 23168  دانشگاه كاشان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 7 -
 نوبت دوم 23169  گرگان - دانشگاه گلستان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 -
 نوبت دوم 23170  رشت -دانشگاه گيالن  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 3 -
 نوبت دوم 23171  خرم آباد -دانشگاه لرستان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 2 -
 نوبت دوم 23172  دانشگاه يزد افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 3 -

 نوبت دوم 23173  دانشگاه اروميه هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 5 - 
 نوبت دوم 23174  دانشگاه اصفهان هاي كامپيوترير گرايش شبكهمهندسي كامپيوت 3 - 
 نوبت دوم 23175  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 2 - 
 نوبت دوم 23176  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 2 - 
 نوبت دوم 23177  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي كامپيوترييوتر گرايش شبكهمهندسي كامپ 5 - 
 نوبت دوم 23178  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 2 - 
دومنوبت  23179  دانشگاه صنعتي شيراز هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 3 -   

 نوبت دوم 23180  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 2 - 
 نوبت دوم 23181  دانشگاه فردوسي مشهد هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 2 - 

 نوبت دوم 23182  دانشگاه يزد هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 4 -
 نوبت دوم 23183  دانشگاه اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 3 -
 نوبت دوم 23184  دانشگاه تبريز مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 4 -

 نوبت دوم 23185  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 23186  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رايش رايانش امنمهندسي كامپيوتر گ 1 -
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  صفحه 236 
 

 ) 3مجموعه مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
د به جذب در نيروهاي پذيرفته شده متعه

شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 
 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 23187  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 8 -

 نوبت دوم 23188  دانشگاه ايالم ها و محاسباتالگوريتم 4 - 
 نوبت دوم 23189  دانشگاه تهران ها و محاسباتالگوريتم 10 -

 نوبت دوم  26425  كرمان –دانشگاه شهيد باهنر   افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 - 
 مجازي 23190  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 40 - آموزش محور
 مجازي 23191  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - آموزش محور
 مجازي 23192  دانشگاه فردوسي مشهد افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 40 - آموزش محور
 مجازي 23193  رشت -دانشگاه گيالن  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 40 - آموزش محور
 مجازي 23194  تهران - ه نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواج هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - آموزش محور
 مجازي 23195  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - آموزش محور

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران - آموزش محور  -
 مجازي 23196  دانشگاه صنعتي مالك اشتر سي كامپيوتر گرايش رايانش امنمهند 40 -

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 23197  دانشگاه تبريز افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 -
 پرديس خودگردان 23198  تهران -يد بهشتي دانشگاه شه افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 23199  دانشگاه شيراز افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ديس خودگردانپر 23200  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 23201  دانشگاه كاشان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 23202  رشت -دانشگاه گيالن  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23203  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي كامپيوتريشبكه مهندسي كامپيوتر گرايش 1 - 
شرايط و شهريه در توضيحات انتهاي 

 دفترچه
 هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 9 -

تهران (محل تحصيل پرديس  - دانشگاه صنعتي شريف 
انپرديس خودگرد 23204  خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش)  

 پرديس خودگردان 23205  دانشگاه صنعتي شيراز هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 4 - 
 پرديس خودگردان 23206  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

اه تبريزمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگ  پرديس خودگردان 23207  دانشگاه تبريز مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 5 -
 پرديس خودگردان 23208  دانشگاه شيراز مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 23209  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 - 
 پيام نور 23210  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 -
 پيام نور 23211  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 -

 مجازي پيام نور 23212  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  افزاررممهندسي كامپيوتر گرايش ن 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 23213  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 23214  مشهد -) دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 23215  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 23216  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23217  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  افزارامپيوتر گرايش نرممهندسي ك 20 - 
 غيرانتفاعي 23218  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 

 غيرانتفاعي 23219  اصفهان - صفهاني دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي ا افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 23220  مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 

 غيرانتفاعي 23221  نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 23222  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 23223  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 23224  بابل - دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 23225  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 23226  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 23227  آبيك -جمشيد كاشانيدانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 23228  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 23229  بروجرد -موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -

 غيرانتفاعي 23230  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  افزاررممهندسي كامپيوتر گرايش ن 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 23231  تنكابن - موسسه غيرانتفاعي آيندگان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 23232  رشت - موسسه غيرانتفاعي احرار  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 23233  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  افزارندسي كامپيوتر گرايش نرممه 20 -

 غيرانتفاعي 23234  دماوند (محل تحصيل واحد تهران) -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 23235  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  افزارنرم مهندسي كامپيوتر گرايش 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 

 غيرانتفاعي 23236  خرمشهر - موسسه غيرانتفاعي اروندان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 23237  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 23238  يزد - موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  افزاريوتر گرايش نرممهندسي كامپ 20 -
 غيرانتفاعي 23239  جهرم -موسسه غيرانتفاعي انديشه  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 23240  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 23241  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  افزارهندسي كامپيوتر گرايش نرمم 20 -
 غيرانتفاعي 23242  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 23243  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بهمنيار  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 23244  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 23245  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي پويا  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
عيغيرانتفا 23246  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -  

 غيرانتفاعي 23247  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 23248  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
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  صفحه 237 
 

 ) 3مجموعه مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277  ادامه

  توضيحات
ش پذيرظرفيت

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

 اول دوم
 غيرانتفاعي 23249  شيراز –موسسه غيرانتفاعي پيشتازان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -

 غيرانتفاعي 23250  قم -الي موسسه غيرانتفاعي تع افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23251  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23252  خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 

 غيرانتفاعي 23253  كرمانشاه -يرانتفاعي جهاد دانشگاهي موسسه غ افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 23254  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي چهلستون  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23255  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23256  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي دانا  افزارش نرممهندسي كامپيوتر گراي 20 - 

 غيرانتفاعي 23257  تبريز -موسسه غيرانتفاعي دانشوران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 23258  سمنان -موسسه غيرانتفاعي رشد دانش  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23259  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  افزارپيوتر گرايش نرممهندسي كام 20 - 
 غيرانتفاعي 23260  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 

 غيرانتفاعي 23261  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 23262  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز افزارهندسي كامپيوتر گرايش نرمم 20 - 
 غيرانتفاعي 23263  نيشابور - موسسه غيرانتفاعي سبحان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23264  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 

 غيرانتفاعي 23265  رشت - موسسه غيرانتفاعي سردار جنگل  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 23266  مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23267  كاشان -موسسه غيرانتفاعي سينا  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23268  موسسه غيرانتفاعي شاهرود افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 

 غيرانتفاعي 23269  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 23270  گنبد كاووس - موسسه غيرانتفاعي شمس  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23271  آستارا -موسسه غيرانتفاعي شهريار  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23272  كرمانشاه - موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 

 غيرانتفاعي 23273  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي صالحان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 23274  تهران - موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران)  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 23275  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صفاهان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23276  فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 

 غيرانتفاعي 23277  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
اعيغيرانتف 23278  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -   

 غيرانتفاعي 23279  چالوس -موسسه غيرانتفاعي طبرستان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23280  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 

 غيرانتفاعي 23281  نشاهين شهر اصفها -موسسه غيرانتفاعي عقيق  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 23282  رفسنجان - موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23283  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23284  قائمشهر -نتفاعي عالمه طبرسي موسسه غيرا افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 

 غيرانتفاعي 23285  كاشان - موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 23286  نايين - موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23287  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان  افزاريوتر گرايش نرممهندسي كامپ 20 - 
 غيرانتفاعي 23288  اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 

تفاعيغيران 23289  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -  

 غيرانتفاعي 23290  موسسه غيرانتفاعي كرمان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23291  قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23292  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 

 غيرانتفاعي 23293  همدان -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 23294  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23295  بوشهر - موسسه غيرانتفاعي ليان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23296  سنندج - موسسه غيرانتفاعي ماد  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 

 غيرانتفاعي 23297  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 23298  اردبيل -ي موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيل افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23299  آستانه اشرفيه - موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23300  رفسنجان - موسسه غيرانتفاعي ميثاق  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 

 غيرانتفاعي 23301  گرگان -وسسه غيرانتفاعي ميرداماد م افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 23302  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23303  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23304  بيرجند - موسسه غيرانتفاعي هرمزان  زارافمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 

 غيرانتفاعي 23305  بروجرد - موسسه غيرانتفاعي ياسين  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 23306  شيراز - موسسه غيرانتفاعي آپادانا  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23307  بيدستان قزوين -موسسه غيرانتفاعي پارسيان  افزارايش نرممهندسي كامپيوتر گر 20 - 
 غيرانتفاعي 23308  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 

نتفاعيغيرا 23309  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 -  

 غيرانتفاعي 23310  مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 23311  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 23312  تنكابن - موسسه غيرانتفاعي آيندگان  تريهاي كامپيومهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 

 غيرانتفاعي 23313  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 -
 غيرانتفاعي 23314  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 غيرانتفاعي 23315  شهدم –موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 -

 غيرانتفاعي 23316  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 23317  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 -

 غيرانتفاعي 23318  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  تريهاي كامپيومهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 23319  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 -

 غيرانتفاعي 23320  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 23321  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 -

 غيرانتفاعي 23322  مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 23323  ابهر -ب موسسه غيرانتفاعي صائ هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 -

 غيرانتفاعي 23324  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صفاهان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 23325  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 10 -

 غيرانتفاعي 23326  كرمان - موسسه غيرانتفاعي عرفان  هاي كامپيوتريشبكه مهندسي كامپيوتر گرايش 20 - 
 غيرانتفاعي 23327  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 -

 غيرانتفاعي 23328  اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 23329  بوشهر - موسسه غيرانتفاعي ليان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 -

 غيرانتفاعي 23330  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 23331  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 

 غيرانتفاعي 23332  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 -
فاعيغيرانت 23333  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 15 - فقط مرد  

 غيرانتفاعي 23334  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 23335  مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 20 - 

 غيرانتفاعي 23336  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بهمنيار  رايانش امنمهندسي كامپيوتر گرايش  20 -
 غيرانتفاعي 23337  قم -موسسه غيرانتفاعي تعالي  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 20 - 

 غيرانتفاعي 23338  آستانه اشرفيه - موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 20 -
 مجازي غيرانتفاعي 23339  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 40 - رآموزش محو
 مجازي غيرانتفاعي 23340  اهواز -موسسه غيرانتفاعي مجازي برخط  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 23341  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  ي كامپيوتريهامهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 23342  اهواز -موسسه غيرانتفاعي مجازي برخط  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 23343  تهران - غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش موسسه  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 23344  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 40 - آموزش محور

 ) 1مجموعه مهندسي هوافضا (كد ضريب  - 1279
 روزانه 23345  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 4 -  محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 روزانه 23346  دانشگاه سمنان مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 8 - 
 روزانه 23347  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 7 -

 روزانه 23348  تهران -بير دانشگاه صنعتي اميرك مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 4 - 
 روزانه 23349  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 7 -

 روزانه 23350  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 18 - 
 روزانه 23351  تهران -ران دانشگاه علم و صنعت اي مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 11 -

 روزانه 23352  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 6 - 
 روزانه 23353  دانشگاه اصفهان مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 5 -

 روزانه 23354  دانشگاه تبريز مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 5 - 
 روزانه 23355  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 4 - يل دانشكده علوم و فنون نوينمحل تحص

 روزانه 23356  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 4 - 
 روزانه 23357  تهران -يركبير دانشگاه صنعتي ام مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 4 -

 روزانه 23358  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 8 - 
 روزانه 23359  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 11 -

وهاي پذيرفته شده متعهد به جذب در نير
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 روزانه 23360  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 14 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
 شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

 روزانه 23361 دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) واز و كنترلمهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پر 8 -
 روزانه 23362  دانشگاه تبريز هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 4 -

 روزانه 23363  دانشگاه تربيت مدرس هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 5 - 
 روزانه 23364  دانشگاه تربيت مدرس هاي هواييايش سازهمهندسي هوا فضا گر 1 - فاقد خوابگاه

 روزانه 23365  دانشگاه تهران هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 17 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 

 فقط مرد - شرايط در انتهاي دفترچه  - مي باشد. 
 روزانه 23366  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  هاي هواييفضا گرايش سازه مهندسي هوا 15 -

 روزانه 23367  دانشگاه سمنان هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 10 - 
 روزانه 23368  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 7 -

 روزانه 23369  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي هواييزهمهندسي هوا فضا گرايش سا 5 - 
 روزانه 23370  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 8 -

 روزانه 23371  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 5 - 
 روزانه 23372  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي هواييفضا گرايش سازهمهندسي هوا  12 -
 روزانه 23373  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 18 -

 روزانه 23374  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 16 - 
شرايط در انتهاي  - ويژه شاغلين نيروهاي مسلح

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 23375  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 10 -
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  صفحه 239 
 

 ) 1مجموعه مهندسي هوافضا (كد ضريب  - 1279  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 23376  دانشگاه فردوسي مشهد هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 4 -

 روزانه 23377  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 6 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
هاي مسلح پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو

فقط مرد - شرايط در انتهاي دفترچه  - مي باشد.   روزانه 23378  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 15 -
 روزانه 23379  دانشگاه شيراز مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 9 -

 روزانه 23380  تهران -تي اميركبير دانشگاه صنع مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 6 - 
 روزانه 23381  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 7 - 

 روزانه 23382  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 7 -
 روزانه 23383  تهران - شريف دانشگاه صنعتي  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 15 - 
 روزانه 23384  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 8 - 

شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
وزانهر 23385  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 10 - فقط مرد -دفترچه   

 روزانه 23386  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 9 -
 روزانه 23387  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 4 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

نهروزا 23388  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 4 -  

 روزانه 23389  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 2 - 
 روزانه 23390  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 6 - 

 روزانه 23391  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 7 -
 روزانه 23392  پژوهشگاه هوافضا مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 5 - 

شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 فقط مرد -دفترچه 

 روزانه 23393  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هاي پروازيمهندسي هوا فضا گرايش صالحيت 16 -
 روزانه 23394  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش فناوري ماهواره 2 - م و فنون نوينمحل تحصيل دانشكده علو

 روزانه 23395  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش فناوري ماهواره 2 - 
 روزانه 26472  د ستاري)دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهي هوانوردي گرايش پهباد 7 -  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 26469  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هوانوردي گرايش خلباني آزمايشگر 7 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 26474  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هوانوردي گرايش عمليات هوانوردي 7 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 26471  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هوانوردي گرايش قدرت هوايي 10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 26476  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) مهندسي ترافيك هوايي 5 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 26478  دانشگاه شيراز گرايش ديناميك پرواز و كنترلمهندسي هوا فضا  6 - 
 نوبت دوم 23396  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 2 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 23397  دانشگاه سمنان مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 4 -
 نوبت دوم 23398  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  يمهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگ 2 - 
 نوبت دوم 23399  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 4 - 

 نوبت دوم 23400  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 6 -
 نوبت دوم 23401  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  دگيمهندسي هوا فضا گرايش جلوبرن 2 - 

 نوبت دوم 23402  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 2 -
 نوبت دوم 23403  دانشگاه اصفهان مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 2 -

 نوبت دوم 23404  گاه تبريزدانش مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 4 - 
 نوبت دوم 23405  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 2 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 23406  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 1 - 
 نوبت دوم 23407  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  يناميك پرواز و كنترلمهندسي هوا فضا گرايش د 3 - 

 نوبت دوم 23408  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 8 -
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 
 تحصيل تهرانمحل  -

 نوبت دوم 23409  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 14 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
 شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

 نوبت دوم 23410 شاهين شهر اصفهان)دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل  مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 8 -

 نوبت دوم 23411  دانشگاه تبريز هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 2 - 
 نوبت دوم 23412  دانشگاه تهران هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 7 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 23413  اه سمناندانشگ هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 5 - 
 نوبت دوم 23414  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 2 - 

 نوبت دوم 23415  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 4 -
 نوبت دوم 23416  تهران - ه نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواج هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 8 - 
 نوبت دوم 23417  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 1 - 

 نوبت دوم 23418  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 6 -
 نوبت دوم 23419  تهران -و صنعت ايران  دانشگاه علم هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 2 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  –مي باشد 

 نوبت دوم 23420  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 10 -
 نوبت دوم 23421  دانشگاه فردوسي مشهد ييهاي هوامهندسي هوا فضا گرايش سازه 1 -

 نوبت دوم 23422  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 2 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 23423  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 5 - 

 نوبت دوم 23424  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  ديناميكمهندسي هوا فضا گرايش آئرو 7 -
 نوبت دوم 23425  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 4 - 
 نوبت دوم 23426  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 2 - 

ر نيروهاي مسلح پذيرفته شده متعهد به جذب د
 نوبت دوم 23427  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  –مي باشد 

 نوبت دوم 23428  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 2 - 
 نوبت دوم 23429  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 4 - وينمحل تحصيل دانشكده علوم و فنون ن

 نوبت دوم 23430  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 1 -
 نوبت دوم 23431  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 2 - 
 نوبت دوم 23432  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فضا گرايش مهندسي فضاييمهندسي هوا  5 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
 نوبت دوم 23433  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هاي پروازيمهندسي هوا فضا گرايش صالحيت 10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  –مي باشد 
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 ) 1مجموعه مهندسي هوافضا (كد ضريب  - 1279  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 23434  دانشگاه تهران ارهمهندسي هوا فضا گرايش فناوري ماهو 2 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 23435  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش فناوري ماهواره 2 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 

 نوبت دوم 26473  (شهيد ستاري) دانشگاه علوم و فنون هوايي  هوانوردي گرايش پهباد 3 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -مي باشد 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 

 نوبت دوم 26470  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هوانوردي گرايش خلباني آزمايشگر 3 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -مي باشد 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 

 نوبت دوم 26475  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هوانوردي گرايش عمليات هوانوردي 3 - فقط مرد -رايط در انتهاي دفترچه ش -مي باشد 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 

 نوبت دوم 26477  (شهيد ستاري)دانشگاه علوم و فنون هوايي  مهندسي ترافيك هوايي 5 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -مي باشد 
 پرديس خودگردان 23436  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
س خودگردانپردي 23437  دانشگاه تبريز مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 5 - تبريز  

 پرديس خودگردان 23438  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
) هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 4 -   پرديس خودگردان 23440 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 پرديس خودگردان 23439  دانشگاه تبريز هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 4 - تبريز

 پرديس خودگردان 23441  دانشگاه تربيت مدرس هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 23442  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 7 - انشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان د

 پرديس خودگردان 23443  دانشگاه شيراز مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 23444  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ايش مهندسي فضاييمهندسي هوا فضا گر 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

مشترك با دانشگاه دوستي ملل روسيه 
)RUDN ( - مشترك 23445  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 15 - شرايط در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 23446  رشت - موسسه غيرانتفاعي احرار  هاي هواييزهمهندسي هوا فضا گرايش سا 20 - 
 ) 1مهندسي نساجي (كد ضريب  - 1283

 روزانه 23447  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نساجي گرايش الياف 10 -  
 روزانه 23448  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش الياف 5 - 
 روزانه 23449  رشت -دانشگاه گيالن  يش اليافمهندسي نساجي گرا 14 - 
 روزانه 23450  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش الياف 10 - 

 روزانه 23451  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش پوشاك 5 -
محل اجراي پروژه پژوهشكده مهندسي مواد 

 روزانه 23452  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  وشاكمهندسي نساجي گرايش پ 1 - و فرايندهاي پيشرفته

 روزانه 23453  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش ساختارهاي نانوليفي 3 - 
 روزانه 23454  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي نساجي گرايش ساختارهاي نانوليفي 14 - 
 روزانه 23455  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و رنگ 8 - 
 روزانه 23456  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و رنگ 4 - 
 روزانه 23457  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و رنگ 13 - 
 روزانه 23458  دانشگاه بناب مهندسي نساجي گرايش فناوري 15 - 
 روزانه 23459  دانشگاه صنعتي اصفهان هندسي نساجي گرايش فناوريم 15 - 
 روزانه 23460  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش فناوري 8 - 

محل اجراي پروژه پژوهشكده مواد و فناوري 
 روزانه 23461  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش فناوري 1 - هاي پيشرفته در نساجي

 روزانه 23462  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش فناوري 20 - 
 روزانه 23463  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش مديريت توليد 2 - 

 روزانه 26485  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش پوشاك 15 -  
 نوبت دوم 23464  اصفهاندانشگاه صنعتي  مهندسي نساجي گرايش الياف 7 - 
 نوبت دوم 23465  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش الياف 4 - 
 نوبت دوم 23466  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي نساجي گرايش الياف 4 - 
 نوبت دوم 23467  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش الياف 3 - 
 نوبت دوم 23468  تهران -نشگاه صنعتي اميركبير دا مهندسي نساجي گرايش پوشاك 5 - 
 نوبت دوم 23469  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش ساختارهاي نانوليفي 2 - 

محل اجراي پروژه پژوهشگاه مواد و فناوري 
 نوبت دوم 23470  تهران -بير دانشگاه صنعتي اميرك مهندسي نساجي گرايش ساختارهاي نانوليفي 1 - هاي پيشرفته در نساجي

 نوبت دوم 23471  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي نساجي گرايش ساختارهاي نانوليفي 4 - 
 نوبت دوم 23472  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و رنگ 5 - 
 نوبت دوم 23473  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و رنگ 3 - 
 نوبت دوم 23474  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و رنگ 4 - 
 نوبت دوم 23475  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نساجي گرايش فناوري 10 - 
 نوبت دوم 23476  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش فناوري 7 - 

ه مواد و فناوري محل اجراي پروژه پژوهشگا
 نوبت دوم 23477  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش فناوري 1 - هاي پيشرفته در نساجي

 نوبت دوم 23478  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش فناوري 8 - 
 نوبت دوم 23479  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش مديريت توليد 2 - 
 نوبت دوم 26486  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش پوشاك 5 - 

 پرديس خودگردان 23480  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش الياف 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 23481  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش پوشاك 2 - 
 پرديس خودگردان 23482  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش ساختارهاي نانوليفي 3 - 

 پرديس خودگردان 23483  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش فناوري 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 23484  تهران -ه صنعتي اميركبير دانشگا مهندسي نساجي گرايش مديريت توليد 2 - 

 غيرانتفاعي 23485  موسسه غيرانتفاعي كار مهندسي نساجي گرايش الياف 20 - محل تحصيل واحد قزوين
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 فني و مهندسيهاي تحصيلي كدرشته محل 3جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  صفحه 241 
 

  ) 1مهندسي شيمي ـ بيوتكنولوژي و داروسازي (كد ضريب  - 1285
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   ؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا م عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
 اول دوم

 روزانه 23486  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 5 -  
 روزانه 23487  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 8 -
 روزانه 23488  دانشگاه تربيت مدرس تكنولوژيمهندسي شيمي گرايش بيو 8 -

 روزانه 23489  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 6 - فاقد خوابگاه
 روزانه 23490  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 6 -
 روزانه 23491  كرمانشاه –دانشگاه رازي  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 6 -

 روزانه 23492  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 7 - 
 روزانه 23493  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 5 - 

 روزانه 23494  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 2 -
 روزانه 23495  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  كنولوژيمهندسي شيمي گرايش بيوت 11 -

 روزانه 23496  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 10 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 
 محل تحصيل تهران -

 روزانه 23497  گاه صنعتي مالك اشتردانش مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 4 -

 روزانه 23498  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 19 - 
 روزانه 23499  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 8 - 

 روزانه 23500  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 4 -
 نوبت دوم 23501  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 2 -

 نوبت دوم 23502  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 2 - 
 نوبت دوم 23503  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 3 - 

 نوبت دوم 23504  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مي گرايش بيوتكنولوژيمهندسي شي 2 -
 نوبت دوم 23505  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 3 -

 نوبت دوم 23506  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 2 - 
 نوبت دوم 23507  تبريز -شگاه صنعتي سهند دان مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 4 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 نوبت دوم 23508  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 4 -

 نوبت دوم 23509  نوشيرواني بابلدانشگاه صنعتي  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 12 - 
 نوبت دوم 23510  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 2 -
 نوبت دوم 23511  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 1 -

 پرديس خودگردان 23512  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 1 - 
 پرديس خودگردان 23513  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 18 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 23514  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 20 -
 غيرانتفاعي 23515  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  وتكنولوژيمهندسي شيمي گرايش بي 20 -

 ) 2مهندسي شيمي ـ بيوتكنولوژي و داروسازي (كد ضريب  - 1285

 روزانه 23516  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش داروسازي 5 -  
 نوبت دوم 23517  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش داروسازي 2 -

 ي گرايش داروسازيمهندسي شيم 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 23518  صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 ) 1مهندسي پليمر ـ صنايع رنگ (كد ضريب  - 1286

 روزانه 23519  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش رنگ 6 -  
ده مهندسي مواد محل اجراي پروژه پژوهشك

 و فرايندهاي پيشرفته
 روزانه 23520  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش رنگ 2 -
 روزانه 23521  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش رنگ 6 -

 روزانه 23522  تهران - موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش  مهندسي پليمر گرايش رنگ 5 - 
 نوبت دوم 23523  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش رنگ 6 - 

محل اجراي پروژه پژوهشكده مهندسي مواد 
 و فرايندهاي پيشرفته

 نوبت دوم 23524  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش رنگ 2 -
 نوبت دوم 23525  تبريز -سهند دانشگاه صنعتي  مهندسي پليمر گرايش رنگ 2 -
 پرديس خودگردان 23526  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش رنگ 3 -

 ) 1زيست (كد ضريب مهندسي طراحي محيط - 1287

 روزانه 23527  دانشگاه تهران مهندسي طراحي محيط زيست 7 -  
 نوبت دوم 23528  دانشگاه تهران مهندسي طراحي محيط زيست 4 - 

 ) 1مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون در صنايع نفت (كد ضريب  - 1290

 روزانه 23529  دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل واحد اهواز) مهندسي ابزاردقيق و اتوماسيون در صنايع نفت 10 -  
ازيمج 23530  دانشگاه شيراز مهندسي ابزاردقيق و اتوماسيون در صنايع نفت 40 - آموزش محور  

 غيرانتفاعي 23531  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  مهندسي ابزاردقيق و اتوماسيون در صنايع نفت 20 - 
 مجازي غيرانتفاعي 23532  اهواز -موسسه غيرانتفاعي مجازي برخط  مهندسي ابزاردقيق و اتوماسيون در صنايع نفت 40 - آموزش محور

 ) 1ضريب  مهندسي ايمني و بازرسي فني (كد - 1292

 روزانه 23533  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي ايمني و بازرسي فني 5 -  
 روزانه 23534  دانشگاه صنعت نفت مهندسي ايمني و بازرسي فني 15 - محل تحصيل واحد آبادان

 نوبت دوم 23535  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي ايمني و بازرسي فني 1 -
 پرديس خودگردان 23536  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي ايمني و بازرسي فني 5 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس 
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 فني و مهندسيهاي تحصيلي كدرشته محل 3جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  صفحه 242 
 

  ) 1) (كد ضريب HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( -  1293

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 روزانه 23537  دانشگاه سمنان )HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 10 -  
 روزانه 23538  دانشگاه صنعت نفت )HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 15 - محل تحصيل واحد آبادان

محل تحصيل دانشكده مهندسي عمران و 
 محيط زيست

 روزانه 23539  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  )HSE، بهداشت و محيط زيست (مهندسي ايمني 3 -

 نوبت دوم 23540  دانشگاه سمنان )HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 5 - 
محل تحصيل دانشكده مهندسي عمران و 

 محيط زيست
 نوبت دوم 23541  تهران –دانشگاه صنعتي اميركبير  )HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 2 -

 غيرانتفاعي 23542  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  )HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 20 - 

 غيرانتفاعي 23543  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  )HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 20 - 

 غيرانتفاعي 23544  المرد - موسسه غيرانتفاعي تابناك  )HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 20 - 
 غيرانتفاعي 23545  موسسه غيرانتفاعي كار )HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 20 - محل تحصيل واحد قزوين

 غيرانتفاعي 23546  البرز قزوين -موسسه غيرانتفاعي كاسپين  )HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 20 - 

 غيرانتفاعي 23547  موسسه غيرانتفاعي كرمان )HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 20 - 

 غيرانتفاعي 23548  آبادان -موسسه غيرانتفاعي مهر اروند  )HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 20 - 

 غيرانتفاعي 23549  اصفهان -ن موسسه غيرانتفاعي نقش جها )HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 20 - 
 مجازي غيرانتفاعي 23550  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  )HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 40 - آموزش محور

 ) 1ايمني، بهداشت و محيط زيست (كد ضريب  - 1294

 روزانه 23551  دانشگاه تهران ايمني، بهداشت و محيط زيست 6 -  

 نوبت دوم 23552  دانشگاه تهران ايمني، بهداشت و محيط زيست 4 - 
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 كشاورزي و منابع طبيعيهاي تحصيلي كدرشته محل 4مارهجدول ش             1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  صفحه 243 
 

  هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه كشاورزي و منابع طبيعيكدرشته محل -4جدول شماره 
 )1مجموعه علوم و مهندسي مرتع و آبخيزداري (كد ضريب  - 1301

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل ته / گرايشعنوان رش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول

علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش سيالب و رودخانه 3 -    روزانه 23553  دانشگاه اردكان
علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش سيالب و رودخانه 4 -   روزانه 23554  دانشگاه اروميه
علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش سيالب و رودخانه 3 -   روزانه 23555  دانشگاه شهركرد

علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش سيالب و رودخانه 7 -  روزانه 23556  دانشگاه فردوسي مشهد
علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش سيالب و رودخانه 3 -   روزانه 23557  دانشگاه كاشان
سي آبخيزداري گرايش سيالب و رودخانهعلوم و مهند 3 -   روزانه 23558  سنندج - دانشگاه كردستان 
علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش سيالب و رودخانه 3 -   روزانه 23559  دانشگاه گنبد

علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش سيالب و رودخانه 4 -  روزانه 23560  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
ندسي آبخيزداري گرايش سيالب و رودخانهعلوم و مه 3 -   روزانه 23561  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 - 3 
هاي علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش مديريت حوزه

 آبخيز
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي و 

 روزانه 23562  علوم دريايي شهرستان نور)

 1 - فاقد خوابگاه
هاي ي آبخيزداري گرايش مديريت حوزهعلوم و مهندس

 آبخيز
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي و 

 روزانه 23563  علوم دريايي شهرستان نور)

 - 3 
هاي علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش مديريت حوزه

 آبخيز
 روزانه 23564  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 

 - 4 
هاي ندسي آبخيزداري گرايش مديريت حوزهعلوم و مه

 آبخيز
 روزانه 23565  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
هاي علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش مديريت حوزه

 آبخيز
 روزانه 23566  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
هاي علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش مديريت حوزه

 آبخيز
 روزانه 23567  دانشگاه مالير

 - 3 
هاي علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش مديريت حوزه

 آبخيز
 روزانه 23568  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 - 4 
هاي علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش مديريت حوزه

 آبخيز
 روزانه 23569  دانشگاه يزد

 روزانه 23570  دانشگاه اردكان فاظت آب و خاكعلوم و مهندسي آبخيزداري گرايش ح 3 - 
 روزانه 23571  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش حفاظت آب و خاك 4 - 

 روزانه 23572  دانشگاه ايالم علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش حفاظت آب و خاك 5 -
 روزانه 23573  ه بيرجنددانشگا علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش حفاظت آب و خاك 5 - 
 روزانه 23574  دانشگاه تربت حيدريه علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش حفاظت آب و خاك 5 - 

 علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش حفاظت آب و خاك 3 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي و 

 روزانه 23575  علوم دريايي شهرستان نور)

 علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش حفاظت آب و خاك 1 - بگاهفاقد خوا
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي و 

 روزانه 23576  علوم دريايي شهرستان نور)

 روزانه 23577  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش حفاظت آب و خاك 3 - 
 روزانه 23578  دانشگاه زابل علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش حفاظت آب و خاك 3 - 
 روزانه 23579  دانشگاه شهركرد علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش حفاظت آب و خاك 3 - 
 روزانه 23580  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش حفاظت آب و خاك 4 - 
 روزانه 23581  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص)  علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش حفاظت آب و خاك 3 - 
 روزانه 23582  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش حفاظت آب و خاك 4 - 
 روزانه 23583  نشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندا علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش حفاظت آب و خاك 4 - 
 روزانه 23584  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش حفاظت آب و خاك 7 - 
 روزانه 23585  سنندج - دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش حفاظت آب و خاك 3 - 
 روزانه 23586  دانشگاه گنبد ايش حفاظت آب و خاكعلوم و مهندسي آبخيزداري گر 3 - 
 روزانه 23587  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش حفاظت آب و خاك 5 - 
 روزانه 23588  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش حفاظت آب و خاك 3 - 
 روزانه 23589  دانشگاه يزد داري گرايش حفاظت آب و خاكعلوم و مهندسي آبخيز 4 - 
علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش آبخيزداري شهري 3 -   روزانه 23590  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج)
علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش آبخيزداري شهري 3 -   روزانه 23591  دانشگاه زابل
علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش آبخيزداري شهري 3 -   روزانه 23592  دانشگاه كاشان
علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش آبخيزداري شهري 3 -   روزانه 23593  دانشگاه مالير
علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش سيالب و رودخانه 3 -   نوبت دوم 23594  دانشگاه اردكان
زداري گرايش سيالب و رودخانهعلوم و مهندسي آبخي 4 -   نوبت دوم 23595  دانشگاه اروميه
علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش سيالب و رودخانه 2 -   نوبت دوم 23596  دانشگاه فردوسي مشهد
علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش سيالب و رودخانه 3 -   نوبت دوم 23597  دانشگاه كاشان
گرايش سيالب و رودخانهعلوم و مهندسي آبخيزداري  3 -   نوبت دوم 23598  سنندج - دانشگاه كردستان 
علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش سيالب و رودخانه 3 -   نوبت دوم 23599  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش سيالب و رودخانه 3 -   نوبت دوم 23600  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 - 3 
هاي لوم و مهندسي آبخيزداري گرايش مديريت حوزهع

 آبخيز
 نوبت دوم 23601  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 

 - 4 
هاي علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش مديريت حوزه

 آبخيز
 نوبت دوم 23602  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
هاي ديريت حوزهعلوم و مهندسي آبخيزداري گرايش م

 آبخيز
 نوبت دوم 23603  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
هاي علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش مديريت حوزه

 آبخيز
 نوبت دوم 23604  دانشگاه مالير
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  صفحه 244 
 

 )1مجموعه علوم و مهندسي مرتع و آبخيزداري (كد ضريب  - 1301  ادامه  

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 3 
هاي علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش مديريت حوزه

 آبخيز
 نوبت دوم 23605  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 - 4 
هاي علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش مديريت حوزه

 خيزآب
 نوبت دوم 23606  دانشگاه يزد

 نوبت دوم 23607  دانشگاه اردكان علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش حفاظت آب و خاك 3 -
 نوبت دوم 23608  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش حفاظت آب و خاك 4 -

 نوبت دوم 23609  مدانشگاه ايال علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش حفاظت آب و خاك 2 - 
 نوبت دوم 23610  دانشگاه تربت حيدريه علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش حفاظت آب و خاك 5 - 

 نوبت دوم 23611  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش حفاظت آب و خاك 1 -
 نوبت دوم 23612  دانشگاه زابل گرايش حفاظت آب و خاك علوم و مهندسي آبخيزداري 3 -

 نوبت دوم 23613  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش حفاظت آب و خاك 3 - 
 نوبت دوم 23614  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص)  علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش حفاظت آب و خاك 3 - 

 نوبت دوم 23615  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري مهندسي آبخيزداري گرايش حفاظت آب و خاكعلوم و  4 -
 نوبت دوم 23616  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش حفاظت آب و خاك 4 -

 نوبت دوم 23617  اه فردوسي مشهددانشگ علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش حفاظت آب و خاك 2 - 
 نوبت دوم 23618  سنندج - دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش حفاظت آب و خاك 2 - 

 نوبت دوم 23619  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش حفاظت آب و خاك 5 -
 نوبت دوم 23620  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  ت آب و خاكعلوم و مهندسي آبخيزداري گرايش حفاظ 3 -

 نوبت دوم 23621  دانشگاه يزد علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش حفاظت آب و خاك 4 - 
علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش آبخيزداري شهري 1 -   نوبت دوم 23622  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش آبخيزداري شهري 3 -  نوبت دوم 23623  دانشگاه زابل
علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش آبخيزداري شهري 3 -  نوبت دوم 23624  دانشگاه كاشان

علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش آبخيزداري شهري 3 -   نوبت دوم 23625  دانشگاه مالير
خودگردان شماره دو محل تحصيل پرديس 

 بندرعباس
علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش سيالب و رودخانه 3 -  پرديس خودگردان 23626  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش مديريت حوزه

 آبخيز
 پرديس خودگردان 23627  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

محل تحصيل پرديس خودگردان شماره دو 
 بندرعباس

- 3 
هاي علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش مديريت حوزه

 آبخيز
 پرديس خودگردان 23628  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش حفاظت آب و 

 خاك
 پرديس خودگردان 23629  شگاه زابلدان

 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش حفاظت آب و 

 خاك
 پرديس خودگردان 23630  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

محل تحصيل پرديس خودگردان شماره دو 
 بندرعباس

- 3 
ظت آب و علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش حفا

 خاك
 پرديس خودگردان 23631  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش آبخيزداري شهري 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 23632  دانشگاه زابل

 - 7 
هاي علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش مديريت حوزه

 آبخيز
 غيرانتفاعي 23633  آمل -ن هراز موسسه غيرانتفاعي آبا

 ) 2مجموعه علوم و مهندسي مرتع و آبخيزداري (كد ضريب  - 1301

 روزانه 23634  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 7 -  
 روزانه 23635  دانشگاه بيرجند علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 3 - 

 رايش مديريت مرتععلوم و مهندسي مرتع گ 4 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي و 

 روزانه 23636  علوم دريايي شهرستان نور)
 روزانه 23637  دانشگاه زابل علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 3 -

 روزانه 23638  دانشگاه شهركرد علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 3 - 
 روزانه 23639  دانشگاه صنعتي اصفهان م و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتععلو 4 - 
 روزانه 23640  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 4 - 

زانهرو 23641  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 4 -  

 روزانه 23642  سنندج - دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 3 - 
 روزانه 23643  دانشگاه گنبد علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 3 - 
 روزانه 23644  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 5 - 

 روزانه 23645  دانشگاه مالير دسي مرتع گرايش مديريت مرتععلوم و مهن 3 -
 روزانه 23646  دانشگاه اردكان علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 3 - 

 علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 4 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي و 

 روزانه 23647  ر)علوم دريايي شهرستان نو

 علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 23648  كرج)

 روزانه 23649  دانشگاه زابل علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 3 - 
 روزانه 23650  دانشگاه شهركرد ي مرتععلوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احيا 3 - 

 روزانه 23651  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص)  علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 3 -
 روزانه 23652  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 4 - 
 روزانه 23653  دانشگاه فردوسي مشهد هندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتععلوم و م 7 - 
 روزانه 23654  سنندج - دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 3 - 

 روزانه 23655  دانشگاه گنبد علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 3 -
 روزانه 23656  دانشگاه مالير گرايش اصالح و احياي مرتع علوم و مهندسي مرتع 3 - 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 3 -   روزانه 23657  دانشگاه اردكان
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 كشاورزي و منابع طبيعيهاي تحصيلي كدرشته محل 4مارهجدول ش             1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  صفحه 245 
 

 ) 2مجموعه علوم و مهندسي مرتع و آبخيزداري (كد ضريب  - 1301  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   ه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگا عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 3 -  روزانه 23658  دانشگاه بيرجند
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 5 -  روزانه 23659  دانشگاه تربت حيدريه

مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي علوم و مهندسي 5 -   روزانه 23660  دانشگاه شيراز
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 3 -   روزانه 23661  دانشگاه صنعتي اصفهان

علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 3 -  روزانه 23662  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 4 -  روزانه 23663  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 4 -   روزانه 23664  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
و صنعتيعلوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي  5 -   روزانه 23665  دانشگاه كاشان

علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 6 -  روزانه 23666  دانشگاه يزد
 نوبت دوم 23667  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 4 -

ومنوبت د 23668  دانشگاه بيرجند علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 1 -   

 نوبت دوم 23669  دانشگاه زابل علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 3 - 
 نوبت دوم 23670  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 3 -
 نوبت دوم 23671  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 3 -

 نوبت دوم 23672  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 1 - 
 نوبت دوم 23673  سنندج - دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 3 - 

وبت دومن 23674  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 5 -  

 نوبت دوم 23675  دانشگاه مالير علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 3 -
 نوبت دوم 23676  دانشگاه اردكان علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 3 - 
 نوبت دوم 23677  طبيعي كرج) دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 3 - 

 نوبت دوم 23678  دانشگاه زابل علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 3 -
 نوبت دوم 23679  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص)  علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 3 -

 نوبت دوم 23680  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان رتععلوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي م 1 - 
 نوبت دوم 23681  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 2 - 

 نوبت دوم 23682  سنندج - دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 3 -
 نوبت دوم 23683  دانشگاه مالير تع گرايش اصالح و احياي مرتععلوم و مهندسي مر 3 -

علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 3 -   نوبت دوم 23684  دانشگاه اردكان
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 1 -   نوبت دوم 23685  دانشگاه بيرجند

اهان دارويي و صنعتيعلوم و مهندسي مرتع گرايش گي 5 -  نوبت دوم 23686  دانشگاه تربت حيدريه
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 3 -  نوبت دوم 23687  دانشگاه صنعتي اصفهان

علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 3 -   نوبت دوم 23688  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 3 -   نوبت دوم 23689  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 1 -  نوبت دوم 23690  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
ي و صنعتيعلوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان داروي 5 -  نوبت دوم 23691  دانشگاه كاشان

علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 2 -   نوبت دوم 23692  دانشگاه يزد
 پرديس خودگردان 23693  دانشگاه زابل علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23694  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 4 - نشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دا
 پرديس خودگردان 23695  دانشگاه زابل علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

ياهان دارويي و صنعتيعلوم و مهندسي مرتع گرايش گ 2 -   پرديس خودگردان 23696  دانشگاه شيراز
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 23697  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 ) 1علوم و مهندسي آب (كد ضريب  -  1302

 روزانه 23698  دانشگاه اراك سي آب گرايش آبياري و زهكشيعلوم و مهند 5 -  
 روزانه 23699  دانشگاه اردكان علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 5 - 

 روزانه 23700  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 -
 روزانه 23701  همدان - ينا دانشگاه بوعلي س علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 روزانه 23702  دانشگاه بيرجند علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 
 روزانه 23703  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 

 روزانه 23704  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 -

 علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 

 روزانه 23705  در اتوبان تهران كرج)

 روزانه 23706  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت) علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 روزانه 23707  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 6 - 
 روزانه 23708  دانشگاه جهرم علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 5 - 

 روزانه 23709  كرمانشاه - دانشگاه رازي  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 -
 روزانه 23710  دانشگاه زابل علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 
 روزانه 23711  دانشگاه زنجان علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 روزانه 23712  دانشگاه شهركرد علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 

 روزانه 23713  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ي و زهكشيعلوم و مهندسي آب گرايش آبيار 3 -
 روزانه 23714  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 روزانه 23715  دانشگاه شيراز علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 روزانه 23716  صنعتي اصفهان دانشگاه علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 

 روزانه 23717  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 -
 روزانه 23718  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 روزانه 23719  دانشگاه فردوسي مشهد ي و زهكشيعلوم و مهندسي آب گرايش آبيار 3 - 
 روزانه 23720  دانشگاه فسا علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 5 - 

 روزانه 23721  سنندج - دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 5 -
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  صفحه 246 
 

 ) 1علوم و مهندسي آب (كد ضريب  -  1302  ادامه

  توضيحات
ش پذيرظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 23722  رشت –دانشگاه گيالن  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 -
 روزانه 23723  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 -

 روزانه 23724  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 5 - 
 روزانه 23725  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 5 - 

 نوبت دوم 23726  دانشگاه اراك علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 5 -
 نوبت دوم 23727  دانشگاه اردكان علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 5 -

 نوبت دوم 23728  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 
 نوبت دوم 23729  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 

 نوبت دوم 23730  دانشگاه بيرجند گرايش آبياري و زهكشي علوم و مهندسي آب 2 -
 نوبت دوم 23731  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 -

 نوبت دوم 23732  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 
 نوبت دوم 23733  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت) هندسي آب گرايش آبياري و زهكشيعلوم و م 2 - 

 نوبت دوم 23734  دانشگاه جهرم علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 -
 نوبت دوم 23735  دانشگاه زابل علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 -

 نوبت دوم 23736  دانشگاه زنجان و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشيعلوم  2 - 
 نوبت دوم 23737  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 1 - 

 نوبت دوم 23738  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 -
 نوبت دوم 23739  دانشگاه صنعتي اصفهان گرايش آبياري و زهكشي علوم و مهندسي آب 2 -

 نوبت دوم 23740  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 نوبت دوم 23741  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 

 نوبت دوم 23742  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 1 -
 نوبت دوم 23743  سنندج - دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 5 -

 نوبت دوم 23744  رشت -دانشگاه گيالن  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 نوبت دوم 23745  خرم آباد -دانشگاه لرستان  هندسي آب گرايش آبياري و زهكشيعلوم و م 3 - 

 نوبت دوم 23746  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 5 -
 پرديس خودگردان 23747  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 23748  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 -
) علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 -   پرديس خودگردان 23749 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

 پرديس خودگردان 23750  دانشگاه زابل علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل 
 پرديس خودگردان 23751  دانشگاه شيراز علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 23752  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري وم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشيعل 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 23753  سنندج - دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 23754  آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  زهكشيعلوم و مهندسي آب گرايش آبياري و  7 -
 ) 2علوم و مهندسي آب (كد ضريب  -  1302

 روزانه 23755  دانشگاه اروميه هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -  
 روزانه 23756  دانشگاه ايالم هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 5 -

 روزانه 23757  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  هاي آبيرايش سازهعلوم و مهندسي آب گ 4 - 
 روزانه 23758  دانشگاه بيرجند هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 3 - 
 روزانه 23759  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 3 - 

 روزانه 23760  دانشگاه تبريز هاي آبيسازهعلوم و مهندسي آب گرايش  4 -

 هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 

 روزانه 23761  در اتوبان تهران كرج)

 هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 - فاقد خوابگاه
ده كشاورزي واقع دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشك

 روزانه 23762  در اتوبان تهران كرج)

 روزانه 23763  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت) هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 - 
 روزانه 23764  كرج)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي  هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 - 
 روزانه 23765  كرمانشاه - دانشگاه رازي  هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 - 

 روزانه 23766  دانشگاه زابل هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 2 -
 روزانه 23767  دانشگاه زنجان هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 - 
 روزانه 23768  دانشگاه شهركرد هاي آبيگرايش سازه علوم و مهندسي آب 3 - 
 روزانه 23769  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 - 

 روزانه 23770  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -
 روزانه 23771  نشگاه شيرازدا هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 - 
 روزانه 23772  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 3 - 
 روزانه 23773  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 7 - 

 روزانه 23774  ريدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي سا هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -
 روزانه 23775  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 - 
 روزانه 23776 مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 6 - 
 روزانه 23777  دانشگاه فردوسي مشهد هاي آبيزهعلوم و مهندسي آب گرايش سا 3 - 

 روزانه 23778  رشت -دانشگاه گيالن  هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -
 روزانه 23779  خرم آباد -دانشگاه لرستان  هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 3 - 
 نوبت دوم 23780  دانشگاه اروميه هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 - 
 نوبت دوم 23781  دانشگاه ايالم هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 2 - 

 نوبت دوم 23782  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 2 -
 نوبت دوم 23783  دانشگاه بيرجند هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 2 - 
 نوبت دوم 23784  دانشگاه تبريز هاي آبيمهندسي آب گرايش سازهعلوم و  4 - 

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 كشاورزي و منابع طبيعيهاي تحصيلي كدرشته محل 4مارهجدول ش             1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  صفحه 247 
 

 ) 2علوم و مهندسي آب (كد ضريب  -  1302  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 23785  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت) هاي آبيش سازهعلوم و مهندسي آب گراي 2 -
 نوبت دوم 23786  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -

 نوبت دوم 23787  دانشگاه زابل هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 2 - 
 نوبت دوم 23788  دانشگاه زنجان هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 2 - 

 نوبت دوم 23789  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -
 نوبت دوم 23790  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -

 نوبت دوم 23791  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 2 - 
 نوبت دوم 23792  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 7 - 

 نوبت دوم 23793  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -
 نوبت دوم 23794  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 3 -

 نوبت دوم 23795  دانشگاه فردوسي مشهد هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 1 - 
 نوبت دوم 23796  رشت -دانشگاه گيالن  هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 - 

 نوبت دوم 23797  خرم آباد -دانشگاه لرستان  هاي آبيم و مهندسي آب گرايش سازهعلو 3 -
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 تبريز
 پرديس خودگردان 23798  دانشگاه تبريز هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -
)دانشگاه تبريز (محل تحصيل  هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -  پرديس خودگردان 23799 پرديس خودگردان ارس در جلفا

 هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 

 پرديس خودگردان 23800  در اتوبان تهران كرج)
 پرديس خودگردان 23801  دانشگاه زابل يهاي آبعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 23802  دانشگاه شيراز هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 23803  آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 7 -
 ) 3لوم و مهندسي آب (كد ضريب ع -  1302

 روزانه 23804  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 -  
 روزانه 23805  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 -

 روزانه 23806  دانشگاه بيرجند علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 - 
 روزانه 23807  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  ي آب گرايش منابع آبعلوم و مهندس 3 - 
 روزانه 23808  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 

 علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 

 روزانه 23809  در اتوبان تهران كرج)
 روزانه 23810  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت) علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 -

 روزانه 23811  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 - 
 روزانه 23812  كرمانشاه - دانشگاه رازي  ابع آبعلوم و مهندسي آب گرايش من 3 - 
 روزانه 23813  دانشگاه زابل علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 - 

 روزانه 23814  دانشگاه شهركرد علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 -
 روزانه 23815  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 
 روزانه 23816  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 
 روزانه 23817  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 

 روزانه 23818  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 -
 روزانه 23819  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان آب گرايش منابع آب علوم و مهندسي 4 - 
 روزانه 23820  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 - 
 روزانه 23821  رشت -دانشگاه گيالن  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 

 روزانه 23822  خرم آباد -شگاه لرستان دان علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 -
 روزانه 23823  دانشگاه مالير علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 5 - 

 - 4 
علوم و مهندسي آب گرايش مديريت و برنامه ريزي 

 منابع آب
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 

 روزانه 23824  در اتوبان تهران كرج)

 روزانه 23825  سنندج - دانشگاه كردستان  و مهندسي آب گرايش هيدروانفورماتيكعلوم  7 -
 نوبت دوم 23826  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 -

 نوبت دوم 23827  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 2 - 
 نوبت دوم 23828  دانشگاه بيرجند علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 2 - 

 نوبت دوم 23829  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 -
 نوبت دوم 23830  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت) علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 -
 نوبت دوم 23831  ان (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج)دانشگاه تهر علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 2 -

 نوبت دوم 23832  دانشگاه زابل علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 - 
 نوبت دوم 23833  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 

 نوبت دوم 23834  اهواز - يد چمران دانشگاه شه علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 -
 نوبت دوم 23835  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 2 -
 نوبت دوم 23836  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 -

 نوبت دوم 23837  ي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورز علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 - 
 نوبت دوم 23838  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 1 - 

 نوبت دوم 23839  رشت -دانشگاه گيالن  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 -
 نوبت دوم 23840  دانشگاه مالير علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 5 -
 نوبت دوم 23841  سنندج - دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي آب گرايش هيدروانفورماتيك 7 -

) علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 -   پرديس خودگردان 23842 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 23843  دانشگاه تبريز منابع آب علوم و مهندسي آب گرايش 4 -

 پرديس خودگردان 23844  دانشگاه زابل علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 23845  آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 7 -
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 ) 4سي آب (كد ضريب علوم و مهند -  1302

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 23846  همدان –دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 4 -  

 ايش هواشناسي كشاورزيعلوم و مهندسي آب گر 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 23847  كرج)
 روزانه 23848  دانشگاه سمنان علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 7 -

 روزانه 23849  دانشگاه شيراز علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 4 - 
 روزانه 23850  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري ي آب گرايش هواشناسي كشاورزيعلوم و مهندس 4 - 

 روزانه 23851  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 3 -
 نوبت دوم 23852  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 3 -

 وم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزيعل 2 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي 

 نوبت دوم 23853  كرج)

 نوبت دوم 23854  دانشگاه سمنان علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 6 - 
 نوبت دوم 23855  نابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي و م علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 4 - 

 نوبت دوم 23856  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 1 -
 پرديس خودگردان 23857  دانشگاه شيراز علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 23858  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 4 - اهمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگ

 ) 1مجموعه زراعت و اصالح نباتات (كد ضريب  - 1303

 روزانه 23859  دانشگاه اروميه نژادي گياهيژنتيك و به 7 -  
 روزانه 23860  دانشگاه ايالم نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 روزانه 23861  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  نژادي گياهيژنتيك و به 6 - 

 روزانه 23862  دانشگاه بيرجند نژادي گياهيژنتيك و به 5 -
 روزانه 23863  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 روزانه 23864  نشگاه تبريزدا نژادي گياهيژنتيك و به 6 - 
 روزانه 23865  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 

 نژادي گياهيژنتيك و به 6 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 

 روزانه 23866  در اتوبان تهران كرج)

 نژادي گياهيو به ژنتيك 1 - فاقد خوابگاه
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 

 روزانه 23867  در اتوبان تهران كرج)
 روزانه 23868  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) نژادي گياهيژنتيك و به 4 -

 نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
ر (محل تحصيل دانشكده بوشه -دانشگاه خليج فارس 

 روزانه 23869  كشاورزي و منابع طبيعي در حومه برازجان)

 روزانه 23870  كرمانشاه - دانشگاه رازي  نژادي گياهيژنتيك و به 7 - 
 روزانه 23871  دانشگاه زابل نژادي گياهيژنتيك و به 2 - 
 روزانه 23872  دانشگاه زنجان نژادي گياهيژنتيك و به 7 - 

 روزانه 23873  تهران - دانشگاه شاهد  نژادي گياهيژنتيك و به 5 - در انتهاي دفترچه شرايط
 روزانه 23874  دانشگاه شهركرد نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 روزانه 23875  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  نژادي گياهيژنتيك و به 7 - 
 روزانه 23876  هوازا - دانشگاه شهيد چمران  نژادي گياهيژنتيك و به 7 - 

 روزانه 23877  دانشگاه شيراز نژادي گياهيژنتيك و به 7 -
 روزانه 23878  دانشگاه صنعتي اصفهان نژادي گياهيژنتيك و به 7 - 
 روزانه 23879  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري نژادي گياهيژنتيك و به 7 - 
 روزانه 23880  علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه  نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 

 روزانه 23881 مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان نژادي گياهيژنتيك و به 6 -
 روزانه 23882  دانشگاه فردوسي مشهد نژادي گياهيژنتيك و به 3 - 
 روزانه 23883  نندجس - دانشگاه كردستان  نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 روزانه 23884  رشت -دانشگاه گيالن  نژادي گياهيژنتيك و به 6 - 

 روزانه 23885  خرم آباد -دانشگاه لرستان  نژادي گياهيژنتيك و به 5 -
 روزانه 23886  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 روزانه 23887  مراغه دانشگاه نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 روزانه 23888  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 

 روزانه 23889  دانشگاه ياسوج نژادي گياهيژنتيك و به 5 -
 نوبت دوم 23890  دانشگاه اروميه نژادي گياهيژنتيك و به 4 - 
 نوبت دوم 23891  دانشگاه ايالم نژادي گياهيژنتيك و به 4 - 
 نوبت دوم 23892  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  نژادي گياهيژنتيك و به 3 - 

 نوبت دوم 23893  دانشگاه بيرجند نژادي گياهيژنتيك و به 2 -
 نوبت دوم 23894  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  نژادي گياهيژنتيك و به 2 - 
 نوبت دوم 23895  دانشگاه تبريز نژادي گياهيژنتيك و به 4 - 
 نوبت دوم 23896  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) نژادي گياهيژنتيك و به 2 - 

 نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
بوشهر (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه خليج فارس 

ومنوبت د 23897  كشاورزي و منابع طبيعي در حومه برازجان)  

 نوبت دوم 23898  دانشگاه زابل نژادي گياهيژنتيك و به 2 -
 نوبت دوم 23899  دانشگاه زنجان نژادي گياهيژنتيك و به 2 - 

 نوبت دوم 23900  تهران - دانشگاه شاهد  نژادي گياهيژنتيك و به 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 23901  رمانك -دانشگاه شهيد باهنر  نژادي گياهيژنتيك و به 4 - 

 نوبت دوم 23902  دانشگاه صنعتي اصفهان نژادي گياهيژنتيك و به 7 -
 نوبت دوم 23903  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري نژادي گياهيژنتيك و به 7 - 
 نوبت دوم 23904  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان نژادي گياهيژنتيك و به 1 - 
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 ) 1مجموعه زراعت و اصالح نباتات (كد ضريب  - 1303  دامها

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 23905  دانشگاه فردوسي مشهد نژادي گياهيژنتيك و به 1 -
 نوبت دوم 23906  رشت -دانشگاه گيالن  نژادي گياهيو بهژنتيك  4 -

 نوبت دوم 23907  خرم آباد -دانشگاه لرستان  نژادي گياهيژنتيك و به 2 - 
 نوبت دوم 23908  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 

 نوبت دوم 23909  دانشگاه مراغه نژادي گياهيژنتيك و به 2 -
 نوبت دوم 23910  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  نژادي گياهيژنتيك و به 3 -

 نوبت دوم 23911  دانشگاه ياسوج نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 تبريز
 پرديس خودگردان 23912  دانشگاه تبريز نژادي گياهيژنتيك و به 6 -

) ياهينژادي گژنتيك و به 6 -   پرديس خودگردان 23913 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
 پرديس خودگردان 23914  دانشگاه زابل نژادي گياهيژنتيك و به 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 2مجموعه زراعت و اصالح نباتات (كد ضريب  - 1303

 روزانه 23915  دانشگاه اروميه ژي گياهان زراعياگرو تكنولوژي گرايش فيزيولو  4 -  
 روزانه 23916  دانشگاه ايالم اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  3 -
 روزانه 23917  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  2 -
 روزانه 23918  دانشگاه بيرجند راعياگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان ز  3 -
 روزانه 23919  دانشگاه تبريز اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  4 -

 اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  3 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 

 روزانه 23920  در اتوبان تهران كرج)

 اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  1 - اهفاقد خوابگ
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 

 روزانه 23921  در اتوبان تهران كرج)

 روزانه 23922  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  3 -
 روزانه 23923  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت) اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  4 -
 روزانه 23924  كرمانشاه - دانشگاه رازي  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  4 -
 روزانه 23925  دانشگاه زابل اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  2 -
 روزانه 23926  دانشگاه زنجان اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  4 -

 روزانه 23927  تهران - دانشگاه شاهد  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  3 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 23928  دانشگاه شهركرد اعياگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زر  3 -
 روزانه 23929  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  4 -
 روزانه 23930  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  7 -
 روزانه 23931  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  زراعياگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان   3 -
 روزانه 23932  دانشگاه شيراز اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  4 -
 روزانه 23933  دانشگاه صنعتي اصفهان اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  7 -
 روزانه 23934  دانشگاه صنعتي شاهرود هان زراعياگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گيا  4 -
 روزانه 23935  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  4 -
 روزانه 23936  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  4 -
 روزانه 23937 مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  4 -
 روزانه 23938  دانشگاه فردوسي مشهد اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  4 -
 روزانه 23939  سنندج - كردستان  دانشگاه اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  3 -
 روزانه 23940  رشت -دانشگاه گيالن  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  4 -
 روزانه 23941  خرم آباد -دانشگاه لرستان  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  3 -
 روزانه 23942  اردبيل - گاه محقق اردبيلي دانش اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  3 -
 روزانه 23943  دانشگاه مراغه اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  3 -
 روزانه 23944  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  3 -
 روزانه 23945  دانشگاه ياسوج عياگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زرا  3 -
 روزانه 23946  دانشكده كشاورزي شيروان اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  3 -
 نوبت دوم 23947  دانشگاه اروميه اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  4 -
 نوبت دوم 23948  المدانشگاه اي اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  1 -
 نوبت دوم 23949  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  1 -
 نوبت دوم 23950  دانشگاه بيرجند اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  2 -
 نوبت دوم 23951  دانشگاه تبريز اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  2 -
 نوبت دوم 23952  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت) اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  1 -
منوبت دو 23953  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  1 -  

 نوبت دوم 23954  دانشگاه زابل اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  2 -
 نوبت دوم 23955  دانشگاه زنجان اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  2 -

 نوبت دوم 23956  تهران - دانشگاه شاهد  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  3 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 23957  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  3 -
 نوبت دوم 23958  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  3 -
 نوبت دوم 23959  نشگاه صنعتي اصفهاندا اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  7 -
 نوبت دوم 23960  دانشگاه صنعتي شاهرود اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  4 -
 نوبت دوم 23961  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  3 -
 نوبت دوم 23962  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ولوژي گياهان زراعياگرو تكنولوژي گرايش فيزي  4 -
 نوبت دوم 23963  دانشگاه فردوسي مشهد اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  1 -
 نوبت دوم 23964  سنندج - دانشگاه كردستان  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  2 -
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 ) 2مجموعه زراعت و اصالح نباتات (كد ضريب  - 1303  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

دومنوبت  23965  رشت –دانشگاه گيالن  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  4 -  

 نوبت دوم 23966  خرم آباد -دانشگاه لرستان  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  2 -
 نوبت دوم 23967  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  3 -
 نوبت دوم 23968  دانشگاه مراغه اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  2 -
 نوبت دوم 23969  دانشگاه ياسوج اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  3 -
 نوبت دوم 23970  دانشكده كشاورزي شيروان اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  3 -

 پرديس خودگردان 23971  دانشگاه اروميه زراعياگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان   4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 23972  دانشگاه تبريز اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  4 -

 پرديس خودگردان 23973  ابلدانشگاه ز اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 23974  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 3مجموعه زراعت و اصالح نباتات (كد ضريب  - 1303

 روزانه 23975  دانشگاه اروميه ن زراعياگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياها  4 -  
 روزانه 23976  دانشگاه ايالم اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  3 -
 روزانه 23977  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  4 -
 روزانه 23978  يرجنددانشگاه ب اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  3 -
 روزانه 23979  دانشگاه تبريز اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  4 -

 اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  3 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 

 روزانه 23980  در اتوبان تهران كرج)

 وژي گرايش اكولوژي گياهان زراعياگرو تكنول  1 - فاقد خوابگاه
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 

 روزانه 23981  در اتوبان تهران كرج)

 روزانه 23982  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  3 -
 روزانه 23983  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت) گرايش اكولوژي گياهان زراعياگرو تكنولوژي   4 -
 روزانه 23984  كرمانشاه - دانشگاه رازي  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  4 -
 روزانه 23985  دانشگاه زابل اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  2 -
 روزانه 23986  دانشگاه زنجان اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  4 -

 روزانه 23987  تهران - دانشگاه شاهد  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  3 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 23988  دانشگاه شهركرد اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  3 -
 روزانه 23989  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  4 -
 روزانه 23990  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  3 -
هروزان 23991  دانشگاه شيراز اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  4 -  

 روزانه 23992  دانشگاه صنعتي شاهرود اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  4 -
 روزانه 23993  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  4 -
 روزانه 23994  منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  4 -
 روزانه 23995  رشت -دانشگاه گيالن  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  4 -
 روزانه 23996  خرم آباد -دانشگاه لرستان  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  3 -
 روزانه 23997  اردبيل - حقق اردبيلي دانشگاه م اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  3 -
 روزانه 23998  دانشگاه مراغه اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  3 -
 روزانه 23999  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  3 -
 روزانه 24000  ياسوجدانشگاه  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  3 -
 روزانه 24001  دانشكده كشاورزي شيروان اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  3 -
 نوبت دوم 24002  دانشگاه اروميه اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  4 -
منوبت دو 24003  دانشگاه ايالم اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  2 -  

 نوبت دوم 24004  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  2 -
 نوبت دوم 24005  دانشگاه بيرجند اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  2 -
 نوبت دوم 24006  دانشگاه تبريز اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  4 -
 نوبت دوم 24007  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت) رو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعياگ  1 -
 نوبت دوم 24008  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  1 -
 نوبت دوم 24009  دانشگاه زابل ش اكولوژي گياهان زراعياگرو تكنولوژي گراي  2 -
 نوبت دوم 24010  دانشگاه زنجان اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  2 -

 نوبت دوم 24011  تهران - دانشگاه شاهد  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  3 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 24012  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  رايش اكولوژي گياهان زراعياگرو تكنولوژي گ  2 -
 نوبت دوم 24013  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  2 -
 نوبت دوم 24014  دانشگاه صنعتي شاهرود اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  4 -
 نوبت دوم 24015  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  3 -
 نوبت دوم 24016  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  1 -
 نوبت دوم 24017  رشت -ه گيالن دانشگا اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  4 -
 نوبت دوم 24018  خرم آباد -دانشگاه لرستان  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  2 -
 نوبت دوم 24019  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  3 -
 نوبت دوم 24020  دانشگاه مراغه عياگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زرا  2 -
 نوبت دوم 24021  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  1 -
 نوبت دوم 24022  دانشگاه ياسوج اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  3 -
 نوبت دوم 24023  ه كشاورزي شيرواندانشكد اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  3 -

 پرديس خودگردان 24024  دانشگاه اروميه اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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 ) 3مجموعه زراعت و اصالح نباتات (كد ضريب  - 1303  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دا عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 تبريز
 پرديس خودگردان 24025  دانشگاه تبريز اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  4 -

 پرديس خودگردان 24026  دانشگاه زابل ولوژي گياهان زراعياگرو تكنولوژي گرايش اك  2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 24027  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 24028  گرگان -عي بهاران موسسه غيرانتفا اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي  7 - 
 ) 4مجموعه زراعت و اصالح نباتات (كد ضريب  - 1303

 روزانه 24029  دانشگاه اروميه اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر  4 -  
 روزانه 24030  دانشگاه بيرجند اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر  3 - 

 روزانه 24031  تهران - دانشگاه شاهد  اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر  3 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 24032  دانشگاه شهركرد اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر  3 -

 روزانه 24033  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر  2 - 
 روزانه 24034 مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر  4 - 
 روزانه 24035  دانشگاه فردوسي مشهد اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر  3 - 

 روزانه 24036  سنندج - ستان دانشگاه كرد اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر  3 -
 روزانه 24037  رشت -دانشگاه گيالن  اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر  3 - 
 روزانه 24038  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر  3 - 
 روزانه 24039  دانشگاه ياسوج اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر  3 - 

 نوبت دوم 24040  دانشگاه اروميه اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر  4 -
 نوبت دوم 24041  دانشگاه بيرجند اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر  2 - 

 نوبت دوم 24042  نتهرا - دانشگاه شاهد  اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر  3 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 24043  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر  1 - 

 نوبت دوم 24044  دانشگاه فردوسي مشهد اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر  1 -
 نوبت دوم 24045  سنندج - كردستان  دانشگاه اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر  1 - 
 نوبت دوم 24046  رشت -دانشگاه گيالن  اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر  3 - 
 نوبت دوم 24047  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر  3 - 

 نوبت دوم 24048  شگاه ياسوجدان اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر  3 -
 پرديس خودگردان 24049  دانشگاه اروميه اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر  4 - 
 غيرانتفاعي 24050  كاشمر -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر  7 - 

 ) 5 مجموعه زراعت و اصالح نباتات (كد ضريب - 1303

 روزانه 24051  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف  4 -  
 روزانه 24052  دانشگاه بيرجند هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف  3 - 
 روزانه 24053  دانشگاه تبريز هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف  4 - 

 روزانه 24054  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) هاي هرزش علوم علفاگرو تكنولوژي گراي  3 -
 روزانه 24055  دانشگاه زنجان هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف  4 - 
 روزانه 24056  دانشگاه شيراز هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف  4 - 
 روزانه 24057  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري هاي هرزيش علوم علفاگرو تكنولوژي گرا  4 - 

 روزانه 24058  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف  4 -
 روزانه 24059 مالثاني اهواز -ندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستا هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف  4 - 
 روزانه 24060  دانشگاه فردوسي مشهد هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف  3 - 
 روزانه 24061  سنندج - دانشگاه كردستان  هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف  3 - 

هروزان 24062  دانشگاه گنبد هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف  5 -  

 روزانه 24063  رشت -دانشگاه گيالن  هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف  3 - 
 روزانه 24064  خرم آباد -دانشگاه لرستان  هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف  3 - 
 روزانه 24065  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف  3 - 

 روزانه 24066  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف  2 -
 نوبت دوم 24067  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف  2 - 
 نوبت دوم 24068  دانشگاه بيرجند هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف  2 - 
 نوبت دوم 24069  دانشگاه تبريز هاي هرزلوژي گرايش علوم علفاگرو تكنو  4 - 

 نوبت دوم 24070  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف  1 -
 نوبت دوم 24071  دانشگاه زنجان هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف  2 - 
 نوبت دوم 24072  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري هاي هرزرو تكنولوژي گرايش علوم علفاگ  3 - 
 نوبت دوم 24073  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف  1 - 

 نوبت دوم 24074  دانشگاه فردوسي مشهد هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف  1 -
 نوبت دوم 24075  سنندج - دانشگاه كردستان  هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف  2 - 
 نوبت دوم 24076  رشت -دانشگاه گيالن  هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف  3 - 
دومنوبت  24077  خرم آباد -دانشگاه لرستان  هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف  2 -   

 نوبت دوم 24078  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف  3 -
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 24079  دانشگاه تبريز هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف  4 -

 ) 6مجموعه زراعت و اصالح نباتات (كد ضريب  - 1303

 روزانه 24080  دانشگاه اروميه اگرو اكولوژي  7 -  
 روزانه 24081  دانشگاه بيرجند اگرو اكولوژي  5 - 
 روزانه 24082  دانشگاه جيرفت اگرو اكولوژي  5 - 
 روزانه 24083  كرمانشاه - دانشگاه رازي  اگرو اكولوژي  7 - 

 روزانه 24084  دانشگاه زابل اگرو اكولوژي  2 -
 روزانه 24085  تهران - دانشگاه شاهد  اگرو اكولوژي  4 - ر انتهاي دفترچهشرايط د

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 كشاورزي و منابع طبيعيهاي تحصيلي كدرشته محل 4مارهجدول ش             1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  صفحه 252 
 

 ) 6مجموعه زراعت و اصالح نباتات (كد ضريب  - 1303  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 24086  دانشگاه شهركرد اگرو اكولوژي  4 -
 روزانه 24087  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اگرو اكولوژي  7 -

 روزانه 24088  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  اگرو اكولوژي  5 - 

 اگرو اكولوژي  7 - 
دانشگاه شيراز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 24089  داراب)

 روزانه 24090  دانشگاه صنعتي شاهرود اگرو اكولوژي  7 - 
 روزانه 24091  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان اگرو اكولوژي  4 -
 روزانه 24092 مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان اگرو اكولوژي  7 -

 روزانه 24093  شهددانشگاه فردوسي م اگرو اكولوژي  3 - 
 روزانه 24094  سنندج - دانشگاه كردستان  اگرو اكولوژي  5 - 

 روزانه 24095  دانشگاه گنبد اگرو اكولوژي  5 -
 روزانه 24096  دانشگاه مراغه اگرو اكولوژي  5 -

 روزانه 24097  دانشكده كشاورزي شيروان اگرو اكولوژي  5 - 
 نوبت دوم 24098  هدانشگاه ارومي اگرو اكولوژي  4 - 

 نوبت دوم 24099  دانشگاه بيرجند اگرو اكولوژي  2 -
 نوبت دوم 24100  دانشگاه جيرفت اگرو اكولوژي  2 -

 نوبت دوم 24101  دانشگاه زابل اگرو اكولوژي  2 - 
 نوبت دوم 24102  تهران - دانشگاه شاهد  اگرو اكولوژي  2 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 24103  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ولوژياگرو اك  5 -
 نوبت دوم 24104  دانشگاه صنعتي شاهرود اگرو اكولوژي  7 -

 نوبت دوم 24105  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان اگرو اكولوژي  1 - 
 نوبت دوم 24106  دانشگاه فردوسي مشهد اگرو اكولوژي  1 - 

 نوبت دوم 24107  سنندج - انشگاه كردستان د اگرو اكولوژي  2 -
 نوبت دوم 24108  دانشگاه مراغه اگرو اكولوژي  2 -

 نوبت دوم 24109  دانشكده كشاورزي شيروان اگرو اكولوژي  5 - 
 پرديس خودگردان 24110  دانشگاه اروميه اگرو اكولوژي  7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 24111  دانشگاه زابل اگرو اكولوژي  2 - ان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگرد
 پرديس خودگردان 24112  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اگرو اكولوژي  7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 24113  گرگان -موسسه غيرانتفاعي بهاران  اگرو اكولوژي  7 - 
 ) 1كد ضريب اقتصاد كشاورزي ( - 1304

اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي  3 -    روزانه 24114  دانشگاه اردكان
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي  5 -   روزانه 24115  دانشگاه تربت حيدريه

اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي  4 -  كده كشاورزي واقع دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانش
 روزانه 24116  در اتوبان تهران كرج)

اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي  3 -   روزانه 24117  دانشگاه زابل
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي  4 -  روزانه 24118  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان 

ست و توسعه كشاورزياقتصاد كشاورزي گرايش سيا  4 -   روزانه 24119  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي  3 -   روزانه 24120  دانشگاه شيراز
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي  3 -   روزانه 24121  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

اورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزياقتصاد كش  3 -  روزانه 24122  دانشگاه فردوسي مشهد
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي  3 -   روزانه 24123  سنندج - دانشگاه كردستان 
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي  3 -   روزانه 24124  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 3 
كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و مديريت  اقتصاد 

 واحدهاي كشاورزي
 روزانه 24125  دانشگاه اردكان

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و مديريت  

 واحدهاي كشاورزي
 روزانه 24126  دانشگاه اروميه

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و مديريت  

 واحدهاي كشاورزي
 روزانه 24127  دانشگاه تبريز

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و مديريت  

 واحدهاي كشاورزي
 روزانه 24128  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و مديريت  

 واحدهاي كشاورزي
 روزانه 24129  دانشگاه زابل

 - 4 
شاورزي گرايش اقتصاد توليد و مديريت اقتصاد ك 

 واحدهاي كشاورزي
 روزانه 24130  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و مديريت  

 واحدهاي كشاورزي
 روزانه 24131  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و مديريت  
 احدهاي كشاورزيو

 روزانه 24132  دانشگاه شيراز

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و مديريت  

 واحدهاي كشاورزي
 روزانه 24133  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و مديريت  

 واحدهاي كشاورزي
 روزانه 24134  طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و مديريت  

 واحدهاي كشاورزي
 روزانه 24135  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و مديريت  

 واحدهاي كشاورزي
 روزانه 24136  سنندج - دانشگاه كردستان 
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 كشاورزي و منابع طبيعيهاي تحصيلي كدرشته محل 4مارهجدول ش             1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  صفحه 253 
 

 ) 1(كد ضريب  اقتصاد كشاورزي - 1304  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 24137  دانشگاه اردكان زيستاقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و محيط  3 -
 روزانه 24138  دانشگاه اروميه زيستقتصاد منابع طبيعي و محيطاقتصاد كشاورزي گرايش ا  4 -

 روزانه 24139  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  زيستاقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و محيط  2 - 
 روزانه 24140  دانشگاه تبريز زيستاقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و محيط  4 - 

 زيستكشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و محيط اقتصاد  4 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 

 روزانه 24141  در اتوبان تهران كرج)
 روزانه 24142  دانشگاه زابل زيستاقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و محيط  3 -
 روزانه 24143  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  زيستطبيعي و محيط اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع  4 -

 روزانه 24144  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  زيستاقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و محيط  4 - 
 روزانه 24145  دانشگاه شيراز زيستاقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و محيط  3 - 

 روزانه 24146  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري زيستاقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و محيط  4 -
 روزانه 24147  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان زيستاقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و محيط  2 -

 روزانه 24148  دانشگاه فردوسي مشهد زيستمنابع طبيعي و محيطاقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد   3 - 
 روزانه 24149  سنندج - دانشگاه كردستان  زيستاقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و محيط  3 - 

 روزانه 24150  دانشگاه اروميه اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي محصوالت كشاورزي  4 -
 روزانه 24151  دانشگاه زابل گرايش بازاريابي محصوالت كشاورزي اقتصاد كشاورزي  3 -

 روزانه 24152  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي محصوالت كشاورزي  4 - 
 روزانه 24153  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي محصوالت كشاورزي  4 - 

 روزانه 24154  دانشگاه شيراز اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي محصوالت كشاورزي  3 -
 روزانه 24155  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي محصوالت كشاورزي  4 -

 روزانه 24156  اورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كش اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي محصوالت كشاورزي  3 - 
 روزانه 24157  دانشگاه فردوسي مشهد اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي محصوالت كشاورزي  3 - 

اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي  3 -  نوبت دوم 24158  دانشگاه اردكان
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي  5 -  نوبت دوم 24159  دانشگاه تربت حيدريه

اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي  3 -   نوبت دوم 24160  دانشگاه زابل
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي  2 -   نوبت دوم 24161  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي  1 -  نوبت دوم 24162  انشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاند
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي  1 -  نوبت دوم 24163  دانشگاه فردوسي مشهد

اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي  3 -   نوبت دوم 24164  سنندج - دانشگاه كردستان 
سياست و توسعه كشاورزي اقتصاد كشاورزي گرايش  2 -   نوبت دوم 24165  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و مديريت  

 واحدهاي كشاورزي
 نوبت دوم 24166  دانشگاه اردكان

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و مديريت  

 واحدهاي كشاورزي
 نوبت دوم 24167  دانشگاه تبريز

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و مديريت  

 واحدهاي كشاورزي
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي 

 نوبت دوم 24168  كرج)

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و مديريت  

 واحدهاي كشاورزي
 نوبت دوم 24169  دانشگاه زابل

 - 4 
ايش اقتصاد توليد و مديريت اقتصاد كشاورزي گر 

 واحدهاي كشاورزي
 نوبت دوم 24170  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و مديريت  

 واحدهاي كشاورزي
 نوبت دوم 24171  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و مديريت  
 احدهاي كشاورزيو

 نوبت دوم 24172  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 1 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و مديريت  

 واحدهاي كشاورزي
 نوبت دوم 24173  دانشگاه فردوسي مشهد

دوم نوبت 24174  دانشگاه اردكان زيستاقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و محيط  3 -  

 نوبت دوم 24175  دانشگاه اروميه زيستاقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و محيط  4 -
 نوبت دوم 24176  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  زيستاقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و محيط  2 -
 نوبت دوم 24177  نشگاه تبريزدا زيستاقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و محيط  2 -
 نوبت دوم 24178  دانشگاه زابل زيستاقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و محيط  3 -
 نوبت دوم 24179  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  زيستاقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و محيط  4 -
 نوبت دوم 24180  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري زيستطبيعي و محيطاقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع   3 -
 نوبت دوم 24181  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان زيستاقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و محيط  1 -
 نوبت دوم 24182  ردوسي مشهددانشگاه ف زيستاقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و محيط  1 -
 نوبت دوم 24183  دانشگاه اروميه اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي محصوالت كشاورزي  4 -
 نوبت دوم 24184  دانشگاه زابل اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي محصوالت كشاورزي  3 -
 نوبت دوم 24185  كرمان –يد باهنر دانشگاه شه اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي محصوالت كشاورزي  2 -
 نوبت دوم 24186  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي محصوالت كشاورزي  2 -
 نوبت دوم 24187  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي محصوالت كشاورزي  1 -
 نوبت دوم 24188  دانشگاه فردوسي مشهد اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي محصوالت كشاورزي  1 -

اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي  3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 24189  دانشگاه زابل
ايش سياست و توسعه كشاورزياقتصاد كشاورزي گر  2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 24190  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي  3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 24191  سنندج - دانشگاه كردستان 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز - 4 
ورزي گرايش اقتصاد توليد و مديريت اقتصاد كشا 

 واحدهاي كشاورزي
 پرديس خودگردان 24192  دانشگاه تبريز
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 كشاورزي و منابع طبيعيهاي تحصيلي كدرشته محل 4مارهجدول ش             1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  صفحه 254 
 

 ) 1اقتصاد كشاورزي (كد ضريب  - 1304  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 3 - ل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمح
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي  

 كشاورزي
 پرديس خودگردان 24193  دانشگاه زابل

 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي  

 كشاورزي
 پرديس خودگردان 24194  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 24195  دانشگاه تبريز زيستاقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و محيط  4 -
 پرديس خودگردان 24196  دانشگاه زابل زيستاقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و محيط  3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 24197  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  زيستاقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و محيط  4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 24198  لدانشگاه زاب اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي محصوالت كشاورزي  3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 24199  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي محصوالت كشاورزي  2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي  3 - م نورپيا 24200  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز   

اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي  3 -   پيام نور 24201  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و مديريت  

 واحدهاي كشاورزي
 پيام نور 24202  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 

كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي اقتصاد  40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 24203  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي  7 -  غيرانتفاعي 24204  موسسه غيرانتفاعي كرمان

 - 7 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و مديريت  

 واحدهاي كشاورزي
 غيرانتفاعي 24205  اروميه -وسسه غيرانتفاعي صبا م

 ) 1علوم و مهندسي باغباني (كد ضريب  - 1305

 روزانه 24206  دانشگاه اراك علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 -  
 روزانه 24207  دانشگاه اردكان علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 -

 روزانه 24208  دانشگاه اروميه غباني گرايش درختان ميوهعلوم و مهندسي با 4 - 
 روزانه 24209  دانشگاه ايالم علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 روزانه 24210  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 

 روزانه 24211  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 -

 علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 

 روزانه 24212  در اتوبان تهران كرج)

 روزانه 24213  ي كرج)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيع علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
 روزانه 24214  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت) علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 

 علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
بوشهر (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه خليج فارس 

 روزانه 24215  برازجان)كشاورزي و منابع طبيعي در حومه 

 روزانه 24216  دانشگاه زنجان علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
 روزانه 24217  تهران - دانشگاه شاهد  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 24218  ددانشگاه شهركر علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 روزانه 24219  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
 روزانه 24220  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 

انهروز 24221  دانشگاه شيراز علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 -  

 روزانه 24222  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 روزانه 24223  دانشگاه صنعتي شاهرود علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
 روزانه 24224  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 

 روزانه 24225  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 -
 روزانه 24226 مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
 روزانه 24227  دانشگاه فردوسي مشهد ش درختان ميوهعلوم و مهندسي باغباني گراي 3 - 
 روزانه 24228  سنندج - دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 

 روزانه 24229  رشت -دانشگاه گيالن  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 -
 روزانه 24230  اردبيل - انشگاه محقق اردبيلي د علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 روزانه 24231  دانشگاه مراغه علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 روزانه 24232  دانشگاه مالير علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 

 روزانه 24233  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 -
 روزانه 24234  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 روزانه 24235  دانشگاه اراك هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
 روزانه 24236  دانشگاه ايالم هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 

 روزانه 24237  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  هاو مهندسي باغباني گرايش سبزيعلوم  3 -
 روزانه 24238  دانشگاه تبريز هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 4 - 

 هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 4 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 

 روزانه 24239  در اتوبان تهران كرج)

 روزانه 24241  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت) هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 2 - 
 روزانه 24240  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 

 هااغباني گرايش سبزيعلوم و مهندسي ب 3 - 
بوشهر (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه خليج فارس 

 روزانه 24242  كشاورزي و منابع طبيعي در حومه برازجان)
 روزانه 24243  دانشگاه زنجان هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 4 -

 روزانه 24244  تهران - اه شاهد دانشگ هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 24245  دانشگاه شهركرد هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
 روزانه 24246  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 4 - 

 روزانه 24247  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 4 -
 روزانه 24248  دانشگاه شيراز هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 2 - 
 روزانه 24249  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
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  صفحه 255 
 

 ) 1علوم و مهندسي باغباني (كد ضريب  - 1305  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل ته / گرايشعنوان رش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
 روزانه 24250  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 2 -
 روزانه 24251 مالثاني اهواز -ع طبيعي خوزستاندانشگاه علوم كشاورزي و مناب هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 -

 روزانه 24252  دانشگاه فردوسي مشهد هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
 روزانه 24253  سنندج - دانشگاه كردستان  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 

 روزانه 24254  رشت -دانشگاه گيالن  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 4 -
 روزانه 24255  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 -

 روزانه 24256  دانشگاه مراغه هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
 روزانه 24257  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 

 روزانه 24258  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 -
 روزانه 24259  دانشگاه اراك علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 -

 روزانه 24260  دانشگاه اردكان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 روزانه 24261  دانشگاه اروميه ني گرايش گياهان زينتيعلوم و مهندسي باغبا 4 - 

 روزانه 24262  دانشگاه ايالم علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 2 -
 روزانه 24263  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 4 -

 روزانه 24264  دانشگاه تبريز يعلوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينت 3 - 
 روزانه 24266  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت) علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 4 - 

 روزانه 24265  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 4 -

 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
بوشهر (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه خليج فارس 

 روزانه 24267  كشاورزي و منابع طبيعي در حومه برازجان)
 روزانه 24268  دانشگاه زنجان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 4 -

 روزانه 24269  تهران - دانشگاه شاهد  م و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتيعلو 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 24270  دانشگاه شهركرد علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 

 روزانه 24271  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 4 -
 روزانه 24272  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  غباني گرايش گياهان زينتيعلوم و مهندسي با 2 -

 روزانه 24273  دانشگاه شيراز علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 2 - 
 روزانه 24274  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 

 روزانه 24275  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري اهان زينتيعلوم و مهندسي باغباني گرايش گي 3 -
 روزانه 24276  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 -

 روزانه 24277 مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 4 - 
 روزانه 24278  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 4 - 

 روزانه 24279  سنندج - دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 -
 روزانه 24280  ترش -دانشگاه گيالن  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 4 -

 روزانه 24281  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 5 - 
 روزانه 24282  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 

 روزانه 24283  دانشگاه مراغه علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 -
 روزانه 24284  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 2 -

 روزانه 24285  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
زانهرو 24286  دانشگاه اراك علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 -   

 روزانه 24287  دانشگاه اردكان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 -
 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 5 - فقط مرد

دانشگاه اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد باكري 
 روزانه 24289  مياندوآب)

 روزانه 24288  دانشگاه اروميه وييعلوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دار 4 -
 روزانه 24290  دانشگاه ايالم علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 - 
 روزانه 24291  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 

 روزانه 24292  ددانشگاه بيرجن علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 5 -
 روزانه 24293  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 -

 روزانه 24294  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 
 روزانه 24295  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت) علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 - 

 روزانه 24296  دانشگاه زابل علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 -
 روزانه 24297  دانشگاه زنجان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 -

 روزانه 24298  تهران - دانشگاه شاهد  ندسي باغباني گرايش گياهان داروييعلوم و مه 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 24299  دانشگاه شهركرد علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 

 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 
كرمان (محل تحصيل مركز آموزش  -دانشگاه شهيد باهنر 
 روزانه 24300  سير)عالي كشاورزي برد

 روزانه 24301  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 5 -
 روزانه 24302  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 -

 روزانه 24303  تبريز - دني آذربايجان دانشگاه شهيد م علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 5 - 
 روزانه 24304  دانشگاه شيراز علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 

 روزانه 24305  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 -
 روزانه 24306  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ييعلوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارو 4 -

 روزانه 24307  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 روزانه 24308  سنندج - دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 

 روزانه 24309  رشت -دانشگاه گيالن  گياهان دارويي علوم و مهندسي باغباني گرايش 4 -
 روزانه 24310  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 -

 روزانه 24311  دانشگاه مراغه علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 روزانه 24312  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  اروييعلوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان د 2 - 
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 ) 1علوم و مهندسي باغباني (كد ضريب  - 1305  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 24313  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  يش گياهان داروييعلوم و مهندسي باغباني گرا 3 -
ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 4 -  روزانه 24314  دانشگاه اروميه

ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 4 -   روزانه 24315  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 
ايهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانهعلوم و م 3 -   روزانه 24316  دانشگاه تبريز

ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 5 -  روزانه 24317  دانشگاه تربت حيدريه
ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 3 -  روزانه 24318  زي و منابع طبيعي كرج)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاور

ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 3 -   روزانه 24319  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت)
ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 2 -   روزانه 24320  دانشگاه زابل

ايو مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه علوم 4 -  روزانه 24321  دانشگاه زنجان
ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 3 - شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 24322  تهران - دانشگاه شاهد 

ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 3 -   روزانه 24323  هركرددانشگاه ش
ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 2 -   روزانه 24324  دانشگاه شيراز

ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 2 -  روزانه 24325  دانشگاه صنعتي اصفهان
ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 4 -  روزانه 24326  نشگاه صنعتي شاهروددا

ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 3 -   روزانه 24327  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 2 -   روزانه 24328  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 4 -  روزانه 24329 مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 3 -  روزانه 24330  سنندج - دانشگاه كردستان 

ايتوليد محصوالت گلخانه علوم و مهندسي باغباني گرايش 3 -   روزانه 24331  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 3 -   روزانه 24332  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 

ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 3 -  روزانه 24333  دانشگاه مراغه
ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 3 -  روزانه 24334  دانشگاه مالير

ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 3 -   روزانه 24335  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 
ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 3 -   روزانه 24336  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 نوبت دوم 24337  دانشگاه اراك علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 2 -
 نوبت دوم 24338  دانشگاه اردكان علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 -

 نوبت دوم 24339  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 نوبت دوم 24340  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  لوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوهع 1 - 

 نوبت دوم 24341  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 -
 نوبت دوم 24342  )دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 1 -

 نوبت دوم 24343  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 

 علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
بوشهر (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه خليج فارس 

 نوبت دوم 24344  برازجان) كشاورزي و منابع طبيعي در حومه

 نوبت دوم 24345  دانشگاه زنجان علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 2 - 
 نوبت دوم 24346  تهران - دانشگاه شاهد  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 2 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 24347  كرمان -ه شهيد باهنر دانشگا علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 -
 نوبت دوم 24348  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 2 - 
 نوبت دوم 24349  دانشگاه صنعتي شاهرود علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 

 نوبت دوم 24350  وم كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه عل علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 -
 نوبت دوم 24351  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 -

 نوبت دوم 24352  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 1 - 
 نوبت دوم 24353  سنندج - دانشگاه كردستان  گرايش درختان ميوهعلوم و مهندسي باغباني  2 - 

 نوبت دوم 24354  رشت -دانشگاه گيالن  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 -
 نوبت دوم 24355  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 -

 نوبت دوم 24356  دانشگاه مراغه گرايش درختان ميوه علوم و مهندسي باغباني 2 - 
 نوبت دوم 24357  دانشگاه مالير علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 

 نوبت دوم 24358  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 1 -
 نوبت دوم 24359  دانشگاه اراك هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 1 -

 نوبت دوم 24360  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 2 - 
 نوبت دوم 24361  دانشگاه تبريز هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 2 - 

 نوبت دوم 24362  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 2 -
 نوبت دوم 24363  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت) هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 1 -

 هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
بوشهر (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه خليج فارس 

 نوبت دوم 24364  ع طبيعي در حومه برازجان)كشاورزي و مناب

 نوبت دوم 24365  دانشگاه زنجان هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 2 - 
 نوبت دوم 24366  تهران - دانشگاه شاهد  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 24367  كرمان -شگاه شهيد باهنر دان هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 2 -
 نوبت دوم 24368  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 1 -

 نوبت دوم 24369  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 1 - 
 نوبت دوم 24370  دانشگاه فردوسي مشهد هاغباني گرايش سبزيعلوم و مهندسي با 1 - 

 نوبت دوم 24371  سنندج - دانشگاه كردستان  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 1 -
 نوبت دوم 24372  رشت -دانشگاه گيالن  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 4 -

 نوبت دوم 24373  اردبيل - انشگاه محقق اردبيلي د هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
 نوبت دوم 24374  دانشگاه مراغه هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 2 - 

 نوبت دوم 24375  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 1 -
 نوبت دوم 24376  اراك دانشگاه علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 -
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 ) 1علوم و مهندسي باغباني (كد ضريب  - 1305  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 24377  اندانشگاه اردك علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 -
 نوبت دوم 24378  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 4 -

 نوبت دوم 24379  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 1 - 
دومنوبت  24380  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 2 -   

 نوبت دوم 24381  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت) علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 1 -
 نوبت دوم 24382  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 2 -

 هندسي باغباني گرايش گياهان زينتيعلوم و م 3 - 
بوشهر (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه خليج فارس 

 نوبت دوم 24383  كشاورزي و منابع طبيعي در حومه برازجان)

 نوبت دوم 24384  دانشگاه زنجان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 2 - 
 نوبت دوم 24385  تهران - دانشگاه شاهد  ي گرايش گياهان زينتيعلوم و مهندسي باغبان 2 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 24386  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 -
 نوبت دوم 24387  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 2 -

 نوبت دوم 24388  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري گرايش گياهان زينتي علوم و مهندسي باغباني 2 - 
 نوبت دوم 24389  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 1 - 

دومنوبت  24390  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 1 -  

 نوبت دوم 24391  سنندج - دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 -
 نوبت دوم 24392  رشت -دانشگاه گيالن  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 4 - 
دومنوبت  24393  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 4 -   

 نوبت دوم 24394  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 -
 نوبت دوم 24395  دانشگاه مراغه علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 1 -

 نوبت دوم 24396  دانشگاه اراك علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 نوبت دوم 24397  دانشگاه اردكان وم و مهندسي باغباني گرايش گياهان داروييعل 3 - 

 نوبت دوم 24398  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 -
 نوبت دوم 24399  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 1 -

 نوبت دوم 24400  دانشگاه بيرجند ي باغباني گرايش گياهان داروييعلوم و مهندس 2 - 
 نوبت دوم 24401  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 - 

منوبت دو 24402  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 -  

 نوبت دوم 24403  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت) علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 -
 نوبت دوم 24404  دانشگاه زابل علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 - 
 نوبت دوم 24405  اندانشگاه زنج علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 - 

 نوبت دوم 24406  تهران - دانشگاه شاهد  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - شرايط در انتهاي دفترچه

 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 
كرمان (محل تحصيل مركز آموزش  -دانشگاه شهيد باهنر 

 نوبت دوم 24407  عالي كشاورزي بردسير)
 نوبت دوم 24408  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 1 -

 نوبت دوم 24409  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 - 
 نوبت دوم 24410  زي و منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاور علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 

 نوبت دوم 24411  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 -
 نوبت دوم 24412  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 1 -

 نوبت دوم 24413  سنندج - دانشگاه كردستان  ش گياهان داروييعلوم و مهندسي باغباني گراي 3 - 
 نوبت دوم 24414  رشت -دانشگاه گيالن  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 

 نوبت دوم 24415  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 -
 نوبت دوم 24416  دانشگاه مراغه ني گرايش گياهان داروييعلوم و مهندسي باغبا 2 -

 نوبت دوم 24417  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 - 
ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 3 -   نوبت دوم 24418  دانشگاه اروميه

ايني گرايش توليد محصوالت گلخانهعلوم و مهندسي باغبا 4 -  نوبت دوم 24419  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 
ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 2 -  نوبت دوم 24420  دانشگاه تبريز

ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 5 -   نوبت دوم 24421  دانشگاه تربت حيدريه
ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 1 -   نوبت دوم 24423  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 1 - ومنوبت د 24422  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت)  

ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 2 -  نوبت دوم 24424  دانشگاه زابل
ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 2 -   نوبت دوم 24425  دانشگاه زنجان

ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 3 - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 24426  تهران - دانشگاه شاهد 
ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 2 -  نوبت دوم 24427  دانشگاه صنعتي اصفهان
ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 4 -  نوبت دوم 24428  دانشگاه صنعتي شاهرود

ايش توليد محصوالت گلخانهعلوم و مهندسي باغباني گراي 2 -   نوبت دوم 24429  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 1 -   نوبت دوم 24430  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 3 -  نوبت دوم 24431  سنندج - شگاه كردستان دان
ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 3 -  نوبت دوم 24432  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 3 -   نوبت دوم 24433  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 
ايي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانهعلوم و مهندس 2 -   نوبت دوم 24434  دانشگاه مراغه

ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 3 -  نوبت دوم 24435  دانشگاه مالير
رديس خودگردانپ 24436  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 24437  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 -
 پرديس خودگردان 24438  سنندج - دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 24439  رشت -دانشگاه گيالن  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 24440  دانشگاه تبريز هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 4 -
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 كشاورزي و منابع طبيعيهاي تحصيلي كدرشته محل 4مارهجدول ش             1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  صفحه 258 
 

 ) 1مهندسي باغباني (كد ضريب علوم و  - 1305  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 24441  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 -
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 24442  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 -

 پرديس خودگردان 24443  دانشگاه زابل علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 24444  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 5 - ل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمح

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 3 -  پرديس خودگردان 24446  دانشگاه تبريز
ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 3 - (  پرديس خودگردان 24445 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 24447  دانشگاه زابل
 غيرانتفاعي 24448  اروميه -موسسه غيرانتفاعي صبا  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 7 - 

 غيرانتفاعي 24449  محالت -موسسه غيرانتفاعي مهرگان  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 7 -
 غيرانتفاعي 24450  محالت -ان موسسه غيرانتفاعي مهرگ علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 7 -

 غيرانتفاعي 24451  گرگان -موسسه غيرانتفاعي بهاران  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 7 - 
 غيرانتفاعي 24452  كاشمر -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 7 - 

 غيرانتفاعي 24453  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  گرايش گياهان دارويي علوم و مهندسي باغباني 7 -
 غيرانتفاعي 24454  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 7 -

ايعلوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت گلخانه 7 -   غيرانتفاعي 24455  گرگان -موسسه غيرانتفاعي بهاران 
 ) 1ترويج و آموزش كشاورزي (كد ضريب  - 1306

  - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج 

 كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 روزانه 24456  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج 

 يكشاورزي پايدار و منابع طبيع
 روزانه 24457  دانشگاه تبريز

 - 6 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج 

 كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 روزانه 24458  كرمانشاه - دانشگاه رازي 

 - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج 

 كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 روزانه 24459  دانشگاه زنجان

 - 3 
و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج  ترويج

 كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 روزانه 24460  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج 

 كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 روزانه 24461 مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج 

 كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 روزانه 24462  سنندج - دانشگاه كردستان 

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج 

 كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 روزانه 24463  دانشگاه ياسوج

 - 5 
يدار گرايش آموزش ترويج و آموزش كشاورزي پا

 زيستكشاورزي پايدار و محيط
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 

 روزانه 24464  در اتوبان تهران كرج)

 1 - فاقد خوابگاه
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش آموزش 

 زيستكشاورزي پايدار و محيط
ورزي واقع دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشا

 روزانه 24465  در اتوبان تهران كرج)

 - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش آموزش 

 زيستكشاورزي پايدار و محيط
 روزانه 24466  دانشگاه زنجان

 - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش آموزش 

 زيستكشاورزي پايدار و محيط
 روزانه 24467 مالثاني اهواز -زستاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خو

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش زيست بوم 

 انساني كشاورزي
 روزانه 24468  دانشگاه شيراز

 - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش نوآوري و 

 كارآفريني كشاورزي
 روزانه 24469  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 

 - 3 
اورزي پايدار گرايش نوآوري و ترويج و آموزش كش
 كارآفريني كشاورزي

 روزانه 24470  دانشگاه تبريز

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش نوآوري و 

 كارآفريني كشاورزي
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 24471  كرج)

 - 2 
وري و ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش نوآ

 كارآفريني كشاورزي
 روزانه 24472  دانشگاه شيراز

 - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش نوآوري و 

 كارآفريني كشاورزي
 روزانه 24473  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش نوآوري و 

 كارآفريني كشاورزي
 روزانه 24474  سنندج -  دانشگاه كردستان

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش نوآوري و 

 كارآفريني كشاورزي
 روزانه 24475  دانشگاه ياسوج

 - 2 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج 

 كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 نوبت دوم 24476  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
شاورزي پايدار گرايش ترويج ترويج و آموزش ك

 كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 نوبت دوم 24477  دانشگاه تبريز

 - 2 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج 

 كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 نوبت دوم 24478  دانشگاه زنجان

 - 1 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج 

 بع طبيعيكشاورزي پايدار و منا
 نوبت دوم 24479  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج 

 كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 نوبت دوم 24480  سنندج - دانشگاه كردستان 
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 كشاورزي و منابع طبيعيهاي تحصيلي كدرشته محل 4مارهجدول ش             1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  صفحه 259 
 

 ) 1ترويج و آموزش كشاورزي (كد ضريب  - 1306  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج 

 كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 نوبت دوم 24481  دانشگاه ياسوج

 - 2 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش آموزش 

 زيسترزي پايدار و محيطكشاو
 نوبت دوم 24482  دانشگاه زنجان

 - 2 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش نوآوري و 

 كارآفريني كشاورزي
 نوبت دوم 24483  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش نوآوري و 

 كارآفريني كشاورزي
ومنوبت د 24484  دانشگاه تبريز  

 - 2 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش نوآوري و 

 كارآفريني كشاورزي
 نوبت دوم 24485  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 - 2 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش نوآوري و 

 كارآفريني كشاورزي
 نوبت دوم 24486  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش نوآوري و 

 كارآفريني كشاورزي
 نوبت دوم 24487  سنندج - دانشگاه كردستان 

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش نوآوري و 

 كارآفريني كشاورزي
 نوبت دوم 24488  دانشگاه ياسوج

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج 

 كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 پرديس خودگردان 24489  دانشگاه تبريز

 - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج 

 كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
( انپرديس خودگرد 24490 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا  

 - 5 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش آموزش 

 زيستكشاورزي پايدار و محيط
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 

 پرديس خودگردان 24491  در اتوبان تهران كرج)

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز - 3 
و ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش نوآوري 

 كارآفريني كشاورزي
 پرديس خودگردان 24492  دانشگاه تبريز

 ) 1علوم و مهندسي جنگل (كد ضريب  - 1307

 روزانه 24493  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 4 -  
 روزانه 24494  دانشگاه ايالم علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 5 -

 نگل گرايش مديريت جنگلعلوم و مهندسي ج 4 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي و 

 روزانه 24495  علوم دريايي شهرستان نور)

 روزانه 24496  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 4 -
 روزانه 24497  كرمانشاه - دانشگاه رازي  مديريت جنگل علوم و مهندسي جنگل گرايش 6 -
 روزانه 24498  دانشگاه شهركرد علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 7 -
 روزانه 24499  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 3 -
 روزانه 24500  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان نگلعلوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت ج 4 -
 روزانه 24501  سنندج - دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 3 -

 علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 4 - 
رشت (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي  -دانشگاه گيالن 

 روزانه 24502  صومعه سرا)

 روزانه 24503  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 3 -
 روزانه 24504  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 4 -

 علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 4 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي و 

 روزانه 24505  علوم دريايي شهرستان نور)

 روزانه 24506  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 3 -
 روزانه 24507  دانشگاه سمنان علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 7 -
 روزانه 24508  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص)  رايش علوم زيستي جنگلعلوم و مهندسي جنگل گ 5 -
 روزانه 24509  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 4 -
 روزانه 24510  گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 4 -
 روزانه 24511  سنندج - دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 3 -

 علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 4 - 
رشت (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي  -دانشگاه گيالن 

 روزانه 24512  صومعه سرا)

 روزانه 24513  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم زيستي جنگلعلوم و مهندسي جنگل گرايش  3 -
 روزانه 24514  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 5 -
 روزانه 24515  دانشگاه ياسوج علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 5 -
 روزانه 24516  دانشگاه يزد يستي جنگلعلوم و مهندسي جنگل گرايش علوم ز 7 -
برداري جنگلعلوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و بهره 3 -  روزانه 24517  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج)
برداري جنگلعلوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و بهره 4 -  روزانه 24518  يدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي سار
برداري جنگلعلوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و بهره 3 -  روزانه 24519  سنندج - دانشگاه كردستان 

برداري جنگلعلوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و بهره 4 -  رشت (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي  -دانشگاه گيالن 
 روزانه 24520  صومعه سرا)

برداري جنگلسي جنگل گرايش عمران و بهرهعلوم و مهند 5 -  روزانه 24521  دانشگاه مالير
 نوبت دوم 24522  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 4 -
 نوبت دوم 24523  دانشگاه ايالم علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 5 -
 نوبت دوم 24524  نشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج)دا علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 2 -
 نوبت دوم 24525  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 2 -
 نوبت دوم 24526  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 3 -
 نوبت دوم 24527  سنندج - دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 3 -
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 كشاورزي و منابع طبيعيهاي تحصيلي كدرشته محل 4مارهجدول ش             1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  صفحه 260 
 

 ) 1علوم و مهندسي جنگل (كد ضريب  - 1307  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

ومد  اول

 علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 4 - 
رشت (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي  -دانشگاه گيالن 

 نوبت دوم 24528  صومعه سرا)

 نوبت دوم 24529  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 3 - 
 نوبت دوم 24530  دانشگاه اروميه جنگل علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي 4 - 

 نوبت دوم 24531  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 2 -
 نوبت دوم 24532  دانشگاه سمنان علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 6 -

 نوبت دوم 24533  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص)  گرايش علوم زيستي جنگل علوم و مهندسي جنگل 5 - 
 نوبت دوم 24534  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 4 - 

 نوبت دوم 24535  طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع  علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 4 -
 نوبت دوم 24536  سنندج - دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 2 -

 علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 4 - 
رشت (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي  -دانشگاه گيالن 

 نوبت دوم 24537  صومعه سرا)

 نوبت دوم 24538  خرم آباد -دانشگاه لرستان  جنگل گرايش علوم زيستي جنگل علوم و مهندسي 3 - 
 نوبت دوم 24539  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 3 - 

 نوبت دوم 24540  دانشگاه ياسوج علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 3 -
 نوبت دوم 24541  دانشگاه يزد جنگل گرايش علوم زيستي جنگل علوم و مهندسي 3 -

 - 2 
برداري علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و بهره

 جنگل
 نوبت دوم 24542  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 - 4 
برداري علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و بهره

 جنگل
 نوبت دوم 24543  ورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشا

 - 2 
برداري علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و بهره

 جنگل
 نوبت دوم 24544  سنندج - دانشگاه كردستان 

 - 4 
برداري علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و بهره

 جنگل
رشت (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي  -دانشگاه گيالن 

 نوبت دوم 24545  صومعه سرا)

 - 5 
برداري علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و بهره

 جنگل
 نوبت دوم 24546  دانشگاه مالير

 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
برداري علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و بهره

 جنگل
 پرديس خودگردان 24547  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 غيرانتفاعي 24548  گرگان -موسسه غيرانتفاعي بهاران  و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگلعلوم  7 - 
 ) 1فناوري و منابع خاك (كد ضريب مجموعه مديريت حاصلخيزي، زيست - 1308

  - 4 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
نهروزا 24549  دانشگاه اروميه  

 - 4 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24550  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24551  دانشگاه تبريز

 - 3 
ناوري خاك گرايش فمديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 24552  كرج)

 - 3 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24553  دانشگاه جيرفت

 - 4 
وري خاك گرايش فنامديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24554  كرمانشاه - دانشگاه رازي 

 - 2 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24555  دانشگاه زابل

 - 4 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست
 ذيه گياهشيمي، حاصلخيزي خاك و تغ

 روزانه 24556  دانشگاه زنجان

 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24557  تهران - دانشگاه شاهد 

 - 3 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24558  شهركرددانشگاه 

 - 4 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24559  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 4 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24560  اهواز - دانشگاه شهيد چمران 

 - 4 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24561  دانشگاه شيراز

 - 4 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24562  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 4 
گرايش  فناوري خاكمديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24563  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 4 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24564  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 حاصلخيزي خاك و تغذيه گياهشيمي، 
 روزانه 24565  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 2 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24566 مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
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  صفحه 261 
 

 ) 1فناوري و منابع خاك (كد ضريب ت حاصلخيزي، زيستمجموعه مديري - 1308  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 4 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24567  شگاه فردوسي مشهددان

 - 4 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24568  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 3 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
هروزان 24569  خرم آباد -دانشگاه لرستان   

 - 3 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24570  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 3 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24571  دانشگاه مراغه

 - 3 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24572  دانشگاه مالير

 - 3 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24573  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

 - 3 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 زي خاك و تغذيه گياهشيمي، حاصلخي
 روزانه 24574  دانشگاه ياسوج

 - 4 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24575  دانشگاه يزد

 - 4 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

 روزانه 24576  دانشگاه اروميه

 - 3 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

 روزانه 24577  دانشگاه ايالم

 - 4 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

 روزانه 24578  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 ژي و بيوتكنولوژي خاكبيولو
 روزانه 24579  دانشگاه تبريز

 - 3 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

 روزانه 24580  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 - 3 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 ژي خاكبيولوژي و بيوتكنولو
 روزانه 24581  دانشگاه جيرفت

 - 3 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

 روزانه 24582  كرمانشاه - دانشگاه رازي 

 - 2 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

 روزانه 24583  دانشگاه زابل

 - 4 
فناوري خاك گرايش صلخيزي و زيستمديريت حا

 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24584  دانشگاه زنجان

 - 3 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

 روزانه 24585  دانشگاه شهركرد

 - 4 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

 روزانه 24586  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 4 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

 روزانه 24587  اهواز - دانشگاه شهيد چمران 

 - 4 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

 روزانه 24588  دانشگاه شيراز

 - 4 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

 روزانه 24589  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 4 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

 روزانه 24590  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
ناوري خاك گرايش فمديريت حاصلخيزي و زيست
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

 روزانه 24591  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

 روزانه 24592  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 بيوتكنولوژي خاك بيولوژي و
 روزانه 24593  سنندج - دانشگاه كردستان 

 - 4 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

 روزانه 24594  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 3 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

 روزانه 24595  دبيلار - دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 3 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

 روزانه 24596  دانشگاه مراغه

 - 3 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

 روزانه 24597  دانشگاه مالير

 - 3 
گرايش فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

 روزانه 24598  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

 - 4 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24599  دانشگاه اروميه

 - 3 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 گياهشيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه 
 نوبت دوم 24600  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 

 - 3 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24601  دانشگاه تبريز
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 كشاورزي و منابع طبيعيهاي تحصيلي كدرشته محل 4مارهجدول ش             1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  صفحه 262 
 

 ) 1فناوري و منابع خاك (كد ضريب مجموعه مديريت حاصلخيزي، زيست - 1308  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 2 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24602  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 - 1 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24603  دانشگاه جيرفت

 - 2 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24604  دانشگاه زابل

 - 2 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 مي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياهشي
 نوبت دوم 24605  دانشگاه زنجان

 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24606  تهران - دانشگاه شاهد 

 - 3 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 خاك و تغذيه گياهشيمي، حاصلخيزي 
 نوبت دوم 24607  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 2 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24608  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 4 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24609  اه صنعتي شاهروددانشگ

 - 4 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24610  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 3 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24611  شاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم ك

 - 1 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24612  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 4 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24613  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 2 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24614  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 2 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24615  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 2 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24616  دانشگاه مراغه

 - 3 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24617  دانشگاه مالير

 - 3 
ش فناوري خاك گرايمديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24618  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

 - 3 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24619  دانشگاه ياسوج

 - 4 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست
 يه گياهشيمي، حاصلخيزي خاك و تغذ

 نوبت دوم 24620  دانشگاه يزد

 - 4 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

 نوبت دوم 24621  دانشگاه اروميه

 - 2 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

 نوبت دوم 24622  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

 نوبت دوم 24623  دانشگاه تبريز

 - 2 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي 
 نوبت دوم 24624  كرج)

 - 1 
فناوري خاك گرايش صلخيزي و زيستمديريت حا

 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24625  دانشگاه جيرفت

 - 1 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

 نوبت دوم 24626  دانشگاه زابل

 - 2 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 كبيولوژي و بيوتكنولوژي خا
 نوبت دوم 24627  دانشگاه زنجان

 - 1 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

 نوبت دوم 24628  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 2 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

 نوبت دوم 24629  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 2 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

 نوبت دوم 24630  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 2 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

 نوبت دوم 24631  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 1 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

 نوبت دوم 24632  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 4 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

 نوبت دوم 24633  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 3 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

 نوبت دوم 24634  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 
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  صفحه 263 
 

 ) 1فناوري و منابع خاك (كد ضريب مجموعه مديريت حاصلخيزي، زيست - 1308  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال
 ليدوره تحصي  تحصيل

دوم  اول

 - 2 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

 نوبت دوم 24635  دانشگاه مراغه

 - 3 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

 نوبت دوم 24636  دانشگاه مالير

 - 1 
اك گرايش فناوري خمديريت حاصلخيزي و زيست
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

 نوبت دوم 24637  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 پرديس خودگردان 24638  دانشگاه اروميه

گاه محل تحصيل پرديس خودگردان دانش
 تبريز

- 4 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 پرديس خودگردان 24639  دانشگاه تبريز

 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
خودگردانپرديس  24640  دانشگاه زابل  

 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 پرديس خودگردان 24641  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 تبريز

- 2 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 ولوژي و بيوتكنولوژي خاكبي
 پرديس خودگردان 24642  دانشگاه تبريز

 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

 پرديس خودگردان 24643  دانشگاه زابل

 - 7 
فناوري خاك گرايش مديريت حاصلخيزي و زيست

 ي خاك و تغذيه گياهشيمي، حاصلخيز
 غيرانتفاعي 24644  محالت -موسسه غيرانتفاعي مهرگان 

 ) 2فناوري و منابع خاك (كد ضريب مجموعه مديريت حاصلخيزي، زيست - 1308

 روزانه 24645  دانشگاه اروميه مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 4 -  
 روزانه 24646  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  كمديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خا 4 - 
 روزانه 24647  دانشگاه تبريز مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 4 - 

 مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 4 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 

 روزانه 24648  در اتوبان تهران كرج)

 روزانه 24649  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) يريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاكمد 4 - 
 روزانه 24650  دانشگاه جيرفت مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 3 -

 روزانه 24651  كرمانشاه - دانشگاه رازي  مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 3 - 
 روزانه 24652  دانشگاه زابل مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 2 - 
 روزانه 24653  دانشگاه زنجان مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 4 - 

وزانهر 24654  تهران - دانشگاه شاهد  مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 3 - شرايط در انتهاي دفترچه  

 روزانه 24655  دانشگاه شهركرد مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 3 - 
 روزانه 24656  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 4 - 
 روزانه 24657  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 4 - 

 روزانه 24658  دانشگاه شيراز مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 4 -
 روزانه 24659  دانشگاه صنعتي اصفهان مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 4 - 
 روزانه 24660  دانشگاه صنعتي شاهرود مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 4 - 
 روزانه 24661  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري ك گرايش فيزيك و حفاظت خاكمديريت منابع خا 4 - 

 روزانه 24662  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 4 -
 روزانه 24663 مالثاني اهواز -طبيعي خوزستاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع  مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 4 - 
 روزانه 24664  سنندج - دانشگاه كردستان  مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 3 - 
 روزانه 24665  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 4 - 

 روزانه 24666  خرم آباد -شگاه لرستان دان مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 3 -
 روزانه 24667  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 3 - 
 روزانه 24668  دانشگاه مراغه مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 3 - 
 روزانه 24669  اليردانشگاه م مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 3 - 

 روزانه 24670  دانشگاه ياسوج مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 3 -
 روزانه 24671  دانشگاه يزد مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 4 - 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 4 -   روزانه 24672  دانشگاه اروميه
ريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضيمدي 3 -   روزانه 24673  دانشگاه ايالم

مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 4 -  روزانه 24674  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 4 -   روزانه 24675  دانشگاه تبريز
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 3 -   روزانه 24676  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج)
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 3 -   روزانه 24677  دانشگاه جيرفت

مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 3 -  روزانه 24678  كرمانشاه - دانشگاه رازي 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 2 -   روزانه 24679  دانشگاه زابل
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 4 -   روزانه 24680  دانشگاه زنجان

ع خاك و ارزيابي اراضيمديريت منابع خاك گرايش مناب 3 - شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 24681  تهران - دانشگاه شاهد 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 4 -  روزانه 24682  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 4 -   روزانه 24683  اهواز - دانشگاه شهيد چمران 
يت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضيمدير 4 -   روزانه 24684  دانشگاه شيراز
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 4 -   روزانه 24685  دانشگاه صنعتي اصفهان

مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 4 -  روزانه 24686  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 3 -   روزانه 24687  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 3 -   روزانه 24688 مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
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 كشاورزي و منابع طبيعيهاي تحصيلي كدرشته محل 4مارهجدول ش             1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  صفحه 264 
 

 ) 2فناوري و منابع خاك (كد ضريب مجموعه مديريت حاصلخيزي، زيست - 1308  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 2 -  روزانه 24689  سنندج –كردستان  دانشگاه
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 4 -  روزانه 24690  رشت -دانشگاه گيالن 

مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 3 -   روزانه 24691  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
يابي اراضيمديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارز 3 -   روزانه 24692  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 

مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 3 -  روزانه 24693  دانشگاه مراغه
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 3 -  روزانه 24694  دانشگاه مالير

و ارزيابي اراضي مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك 3 -   روزانه 24695  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 3 -   روزانه 24696  دانشگاه ياسوج

 نوبت دوم 24697  دانشگاه اروميه مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 4 -
 نوبت دوم 24698  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  حفاظت خاكمديريت منابع خاك گرايش فيزيك و  2 -

 نوبت دوم 24699  دانشگاه تبريز مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 2 - 
 نوبت دوم 24700  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 3 - 

 نوبت دوم 24701  دانشگاه جيرفت يريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاكمد 2 -
 نوبت دوم 24702  دانشگاه زابل مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 1 -

 نوبت دوم 24703  دانشگاه زنجان مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 2 - 
 نوبت دوم 24704  تهران - دانشگاه شاهد  ابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاكمديريت من 2 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 24705  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 2 -
 نوبت دوم 24706  دانشگاه صنعتي اصفهان مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 3 -

 نوبت دوم 24707  دانشگاه صنعتي شاهرود بع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاكمديريت منا 4 - 
 نوبت دوم 24708  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 3 - 

 نوبت دوم 24709  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 2 -
 نوبت دوم 24710  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 4 -

 نوبت دوم 24711  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 2 - 
 نوبت دوم 24712  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 3 - 

 نوبت دوم 24713  دانشگاه مراغه مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 2 -
 نوبت دوم 24714  دانشگاه مالير مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 3 -

 نوبت دوم 24715  دانشگاه ياسوج مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 3 - 
 نوبت دوم 24716  دانشگاه يزد مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 4 - 

مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 4 -  نوبت دوم 24717  دانشگاه اروميه
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 2 -  نوبت دوم 24718  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 

مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 2 -   نوبت دوم 24719  دانشگاه تبريز
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 2 -   نوبت دوم 24720  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

راضيمديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي ا 1 -  نوبت دوم 24721  دانشگاه جيرفت
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 2 -  نوبت دوم 24722  دانشگاه زابل

مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 2 -   نوبت دوم 24723  دانشگاه زنجان
ع خاك و ارزيابي اراضيمديريت منابع خاك گرايش مناب 2 - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 24724  تهران - دانشگاه شاهد 

مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 2 -  نوبت دوم 24725  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 2 -  نوبت دوم 24726  دانشگاه صنعتي اصفهان

يت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضيمدير 2 -   نوبت دوم 24727  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 1 -   نوبت دوم 24728  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

ابي اراضيمديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزي 4 -  نوبت دوم 24729  رشت -دانشگاه گيالن 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 2 -  نوبت دوم 24730  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 2 -   نوبت دوم 24731  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 
ابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضيمديريت من 2 -   نوبت دوم 24732  دانشگاه مراغه

مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 3 -  نوبت دوم 24733  دانشگاه مالير
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 1 -  نوبت دوم 24734  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 3 -   نوبت دوم 24735  دانشگاه ياسوج
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 24736  دانشگاه تبريز مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 4 -

 پرديس خودگردان 24737  دانشگاه زابل گرايش فيزيك و حفاظت خاكمديريت منابع خاك  2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 4 -  پرديس خودگردان 24738  دانشگاه تبريز

و ارزيابي اراضي مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 24739  دانشگاه زابل
 ) 1مجموعه علوم دام و طيور (كد ضريب  - 1309

 روزانه 24740  دانشگاه اراك علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 -  
 روزانه 24741  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 روزانه 24742  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  ي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيورعلوم دام 4 - 

 روزانه 24743  دانشگاه بيرجند علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 -
 روزانه 24744  دانشگاه تبريز علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 

 ح دام و طيورعلوم دامي گرايش ژنتيك و اصال 4 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 

 روزانه 24745  در اتوبان تهران كرج)

 روزانه 24747  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت) علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 روزانه 24746  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) طيورعلوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و  4 - 

 روزانه 24748  كرمانشاه - دانشگاه رازي  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 -
 روزانه 24749  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 - 
 روزانه 24750  دانشگاه زنجان نتيك و اصالح دام و طيورعلوم دامي گرايش ژ 4 - 
 روزانه 24751  دانشگاه شهركرد علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 - 

 روزانه 24752  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 -
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  صفحه 265 
 

 ) 1ريب مجموعه علوم دام و طيور (كد ض - 1309  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 24753  دانشگاه شيراز علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 -
 روزانه 24754  انشگاه صنعتي اصفهاند علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 -

 روزانه 24755  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 روزانه 24756  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 

 روزانه 24757 مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان ژنتيك و اصالح دام و طيورعلوم دامي گرايش  3 -
 روزانه 24758  دانشگاه فردوسي مشهد علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 -

انهروز 24759  سنندج - دانشگاه كردستان  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 -   

 روزانه 24760  رشت -دانشگاه گيالن  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 روزانه 24761  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 -
 روزانه 24762  دانشگاه ياسوج علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 -

 روزانه 24763  دانشگاه اراك وم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيورعل 3 - 
 روزانه 24764  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 

 روزانه 24765  دانشگاه ايالم علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور - 3
 روزانه 24766  همدان - لي سينا دانشگاه بوع علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 -

 روزانه 24767  دانشگاه بيرجند علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
 روزانه 24769  دانشگاه تبريز علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 

 روزانه 24768 منابع طبيعي اهر)دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 -

 علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 

 روزانه 24770  در اتوبان تهران كرج)
 روزانه 24771  ج)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كر علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 -

 روزانه 24772  دانشگاه جيرفت علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
 روزانه 24773  كرمانشاه - دانشگاه رازي  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 

 روزانه 24774  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 -
 روزانه 24775  دانشگاه زنجان فيزيولوژي دام و طيور علوم دامي گرايش 4 -

 روزانه 24776  دانشگاه شيراز علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 
 روزانه 24777  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 

 روزانه 24778  رزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاو علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 -
 روزانه 24779  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 -

 روزانه 24780 مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
 روزانه 24781  سنندج - دانشگاه كردستان  م دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيورعلو 3 - 

 روزانه 24782  دانشگاه گنبد علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 -
 روزانه 24783  رشت -دانشگاه گيالن  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 -

 روزانه 24784  خرم آباد -دانشگاه لرستان  ورعلوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طي 3 - 
 روزانه 24785  دانشگاه ياسوج علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 

 روزانه 24786  دانشگاه اراك علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 -
 روزانه 24787  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 -

 روزانه 24788  دانشگاه ايالم ه دامعلوم دامي گرايش تغذي 2 - 
 روزانه 24789  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 

 روزانه 24790  دانشگاه بيرجند علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 -
 روزانه 24791 دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي اهر) علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 -

 روزانه 24792  دانشگاه تبريز علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 

 علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 

 روزانه 24793  در اتوبان تهران كرج)

 روزانه 24794  ريحان واقع در پاكدشت)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابو علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 روزانه 24795  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 -
 روزانه 24796  دانشگاه جيرفت علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 -

 روزانه 24797  كرمانشاه - دانشگاه رازي  علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 روزانه 24798  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش تغذيه دام 2 - 

 روزانه 24799  دانشگاه زنجان علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 -
 روزانه 24800  دانشگاه سمنان علوم دامي گرايش تغذيه دام 7 -

 روزانه 24801  دانشگاه شهركرد علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 روزانه 24802  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  دامي گرايش تغذيه دام علوم 4 - 

 روزانه 24803  دانشگاه شيراز علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 -
 روزانه 24804  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 -

 روزانه 24805  ريدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي سا علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 روزانه 24806  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 

 روزانه 24807 مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 -
 روزانه 24808  دانشگاه فردوسي مشهد علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 -

 روزانه 24809  سنندج - دانشگاه كردستان  علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 روزانه 24810  دانشگاه گنبد علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 

 روزانه 24811  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 -
 روزانه 24812  اردبيل - اردبيلي  دانشگاه محقق علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 -

 روزانه 24813  دانشگاه مالير علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 روزانه 24814  دانشگاه ياسوج علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 

 روزانه 24815  دانشگاه اراك علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 -
 روزانه 24816  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 -
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 ) 1مجموعه علوم دام و طيور (كد ضريب  - 1309  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 24817  دانشگاه ايالم علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 -
 روزانه 24818  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 -

 روزانه 24819  دانشگاه بيرجند علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 روزانه 24821 دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي اهر) علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 

 روزانه 24820  دانشگاه تبريز تغذيه طيورعلوم دامي گرايش  4 -

 علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 

 روزانه 24822  در اتوبان تهران كرج)
هروزان 24823  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت) علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 -  

 روزانه 24824  دانشگاه جيرفت علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 روزانه 24825  كرمانشاه - دانشگاه رازي  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 

 روزانه 24826  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 -
 روزانه 24827  دانشگاه زنجان علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 -

 روزانه 24828  دانشگاه شهركرد علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 روزانه 24829  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 

 روزانه 24830  دانشگاه شيراز علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 -
 روزانه 24831  ساري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 -

 روزانه 24832  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 روزانه 24833 مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 

 روزانه 24834  ي مشهددانشگاه فردوس علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 -
 روزانه 24835  سنندج - دانشگاه كردستان  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 -

 روزانه 24836  دانشگاه گنبد علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 روزانه 24837  رشت -دانشگاه گيالن  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 

 روزانه 24838  خرم آباد -لرستان دانشگاه  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 -
 روزانه 24839  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 -

 روزانه 24840  دانشگاه مالير علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 روزانه 24841  دانشگاه ياسوج علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 

 روزانه 24842  مجتمع آموزش عالي سراوان يورعلوم دامي گرايش تغذيه ط 5 -
 روزانه 24843  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش زنبور عسل 4 -

 روزانه 24844 دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي اهر) علوم دامي گرايش زنبور عسل 3 - 
 روزانه 24845  تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) دانشگاه تهران (محل علوم دامي گرايش زنبور عسل 3 - 

 روزانه 24846  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش زنبور عسل 2 -
 روزانه 24847  دانشگاه زنجان علوم دامي گرايش زنبور عسل 4 -

 روزانه 24848  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم دامي گرايش زنبور عسل 4 - 
 نوبت دوم 24849  دانشگاه اراك علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 - 

 نوبت دوم 24850  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 -
 نوبت دوم 24851  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 -

 نوبت دوم 24852  دانشگاه بيرجند گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيورعلوم دامي  2 - 
 نوبت دوم 24853  دانشگاه تبريز علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 

 نوبت دوم 24854  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 -
 نوبت دوم 24855  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت) علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 -

 نوبت دوم 24856  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 - 
 نوبت دوم 24857  دانشگاه زنجان علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 - 

 نوبت دوم 24858  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 -
 نوبت دوم 24859  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 -

 نوبت دوم 24860  منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي و  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 نوبت دوم 24861  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 - 

 نوبت دوم 24862  دانشگاه فردوسي مشهد علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 1 -
 نوبت دوم 24863  رشت -دانشگاه گيالن  و طيور علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام 4 -

 نوبت دوم 24864  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 - 
 نوبت دوم 24865  دانشگاه ياسوج علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 - 

 نوبت دوم 24866  نشگاه اراكدا علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 1 -
 نوبت دوم 24867  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 -

 نوبت دوم 24868  دانشگاه ايالم علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور - 2 
 نوبت دوم 24869  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 - 

 نوبت دوم 24870  دانشگاه بيرجند علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 -
 نوبت دوم 24871 دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي اهر) علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 -

بت دومنو 24872  دانشگاه تبريز علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 -   

 نوبت دوم 24873  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 - 
 نوبت دوم 24874  دانشگاه جيرفت علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 1 -
 نوبت دوم 24875  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 -

 نوبت دوم 24876  دانشگاه زنجان علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 - 
 نوبت دوم 24877  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 

ومنوبت د 24878  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 -  

 نوبت دوم 24879  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 -
 نوبت دوم 24880  رشت -دانشگاه گيالن  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 
وبت دومن 24881  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 -   
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 نوبت دوم 24882  دانشگاه ياسوج علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 -
 نوبت دوم 24883  دانشگاه اراك علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 -
 نوبت دوم 24884  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 -
 نوبت دوم 24885  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 -
ومنوبت د 24886  دانشگاه بيرجند علوم دامي گرايش تغذيه دام 2 -  

 نوبت دوم 24888  دانشگاه تبريز علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 -
 نوبت دوم 24887  دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي اهر) علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 

 نوبت دوم 24889  ت)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدش علوم دامي گرايش تغذيه دام 1 -
 نوبت دوم 24890  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 -
 نوبت دوم 24891  دانشگاه جيرفت علوم دامي گرايش تغذيه دام 2 -
 نوبت دوم 24892  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش تغذيه دام 2 -
 نوبت دوم 24893  دانشگاه زنجان امي گرايش تغذيه دامعلوم د 2 -
 نوبت دوم 24894  دانشگاه سمنان علوم دامي گرايش تغذيه دام 7 -

 نوبت دوم 24895  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 نوبت دوم 24896  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 -
 نوبت دوم 24897  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 -
 نوبت دوم 24898  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دامي گرايش تغذيه دام 2 -
 نوبت دوم 24899  دانشگاه فردوسي مشهد علوم دامي گرايش تغذيه دام 1 -
 نوبت دوم 24900  خرم آباد -دانشگاه لرستان  ايش تغذيه دامعلوم دامي گر 3 -
 نوبت دوم 24901  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 -

 نوبت دوم 24902  دانشگاه مالير علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 نوبت دوم 24903  دانشگاه ياسوج علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 -
 نوبت دوم 24904  دانشگاه اراك علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 -
 نوبت دوم 24905  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 -
 نوبت دوم 24906  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 -
دومنوبت  24907  دانشگاه بيرجند علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 -  

 نوبت دوم 24909 دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي اهر) علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 -
 نوبت دوم 24908  دانشگاه تبريز علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 

 نوبت دوم 24910  اكدشت)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پ علوم دامي گرايش تغذيه طيور 1 -
 نوبت دوم 24911  دانشگاه جيرفت علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 -
 نوبت دوم 24912  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 -
 نوبت دوم 24913  دانشگاه زنجان علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 -
 نوبت دوم 24914  كرمان -نر دانشگاه شهيد باه علوم دامي گرايش تغذيه طيور 1 -
 نوبت دوم 24915  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 -

 نوبت دوم 24916  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 نوبت دوم 24917  دانشگاه فردوسي مشهد علوم دامي گرايش تغذيه طيور 1 -
 نوبت دوم 24918  سنندج - دانشگاه كردستان  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 1 -
 نوبت دوم 24919  رشت -دانشگاه گيالن  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 -
 نوبت دوم 24920  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 -
 نوبت دوم 24921  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  طيور علوم دامي گرايش تغذيه 3 -
 نوبت دوم 24922  دانشگاه مالير علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 -

 نوبت دوم 24923  دانشگاه ياسوج علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 نوبت دوم 24924  مجتمع آموزش عالي سراوان علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 -
 نوبت دوم 24925  دانشگاه اروميه م دامي گرايش زنبور عسلعلو 4 -
 نوبت دوم 24926  دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي اهر) علوم دامي گرايش زنبور عسل 3 -
 نوبت دوم 24927  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) علوم دامي گرايش زنبور عسل 2 -
 نوبت دوم 24928  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش زنبور عسل 2 -
 نوبت دوم 24929  دانشگاه زنجان علوم دامي گرايش زنبور عسل 2 -

 نوبت دوم 24930  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم دامي گرايش زنبور عسل 4 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 24931  دانشگاه تبريز علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 -

 پرديس خودگردان 24932  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 24933  دانشگاه تبريز زيولوژي دام و طيورعلوم دامي گرايش في 4 -

 پرديس خودگردان 24934  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 24935  ترش -دانشگاه گيالن  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 24936  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 24937  دانشگاه تبريز علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 -
 پرديس خودگردان 24938  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش تغذيه دام 2 - نشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دا

 پرديس خودگردان 24939  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 24940  خرم آباد -دانشگاه لرستان  امعلوم دامي گرايش تغذيه د 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 24941  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 24942  دانشگاه تبريز علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 -
 پرديس خودگردان 24943  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 24944  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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  صفحه 268 
 

 ) 1و طيور (كد ضريب  مجموعه علوم دام - 1309  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
انپرديس خودگرد 24945  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

 پرديس خودگردان 24946  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش زنبور عسل 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 24947  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي  علوم دامي گرايش تغذيه دام 7 -

يرانتفاعيغ 24948  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي صالحان  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 5 -   

 ) 1علوم و مهندسي شيالت (كد ضريب  - 1311

 روزانه 24949  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 4 -  

 علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 4 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي و 

 روزانه 24950  نور)علوم دريايي شهرستان 

 روزانه 24951  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 4 - 
 روزانه 24952  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 5 - 

 روزانه 24953  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار الت گرايش تكثير و پرورش آبزيانعلوم و مهندسي شي 3 -
 روزانه 24954  دانشگاه زابل علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 3 -

 روزانه 24955  دانشگاه شهركرد علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 5 - 
 روزانه 24956  دانشگاه شيراز مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيانعلوم و  4 - 

 روزانه 24957  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 4 -
انهروز 24958  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص)  علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 5 -  

 روزانه 24959  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 4 - 
 روزانه 24960  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 4 - 

 روزانه 24961  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر پرورش آبزيان علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 7 -
 روزانه 24962  سنندج - دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 3 -

 روزانه 24963  دانشگاه گنبد علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 3 - 

 گرايش تكثير و پرورش آبزيانعلوم و مهندسي شيالت  4 - 
رشت (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي  -دانشگاه گيالن 

 روزانه 24964  صومعه سرا)

 روزانه 24965  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 3 - 
 نوبت دوم 24966  اروميه دانشگاه علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 4 -
 نوبت دوم 24967  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 3 -

 نوبت دوم 24968  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 5 - 
 نوبت دوم 24969  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيانعلوم و  3 - 

 نوبت دوم 24970  دانشگاه زابل علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 3 -
وبت دومن 24971  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 4 -  

 نوبت دوم 24972  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص)  علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 5 - 
 نوبت دوم 24973  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 4 - 

 نوبت دوم 24974  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان تكثير و پرورش آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش  4 -
 نوبت دوم 24975  سنندج - دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 2 -

 علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 4 - 
شكده منابع طبيعي رشت (محل تحصيل دان -دانشگاه گيالن 

 نوبت دوم 24976  صومعه سرا)

 نوبت دوم 24977  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 3 - 
دانپرديس خودگر 24978  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 24979  دانشگاه زابل علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 24980  دانشگاه شيراز علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 24981  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 4 - ديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پر
 پرديس خودگردان 24982  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 24983  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 7 -
 ) 2علوم و مهندسي شيالت (كد ضريب  - 1311

محل تحصيل پژوهشكده مطالعات درياچه 
 روزانه 24984  نشگاه اروميهدا علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري محصوالت شيالتي 4 -  اروميه

 علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري محصوالت شيالتي 4 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي و 

 روزانه 24985  علوم دريايي شهرستان نور)
 روزانه 24986  شاورزي و منابع طبيعي كرج)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ك علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري محصوالت شيالتي 3 -
 روزانه 24987  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري محصوالت شيالتي 3 -
 روزانه 24988  دانشگاه زابل علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري محصوالت شيالتي 2 -
 روزانه 24989  دانشگاه شيراز فرآوري محصوالت شيالتي علوم و مهندسي شيالت گرايش 4 -

 روزانه 24990  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري محصوالت شيالتي 4 - 
 روزانه 24991  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري محصوالت شيالتي 4 -
 روزانه 24992  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري محصوالت شيالتي 7 -

 علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري محصوالت شيالتي 4 - 
رشت (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي  -دانشگاه گيالن 

 روزانه 24993  صومعه سرا)
ده مطالعات درياچه محل تحصيل پژوهشك

 نوبت دوم 24994  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري محصوالت شيالتي 4 - اروميه

 نوبت دوم 24995  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري محصوالت شيالتي 1 -
 نوبت دوم 24996  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار الت گرايش فرآوري محصوالت شيالتيعلوم و مهندسي شي 3 -
 نوبت دوم 24997  دانشگاه زابل علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري محصوالت شيالتي 1 -

 نوبت دوم 24998  ساري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري محصوالت شيالتي 3 - 
 نوبت دوم 24999  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري محصوالت شيالتي 4 -

 علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري محصوالت شيالتي 4 - 
رشت (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي  -دانشگاه گيالن 

ت دومنوب 25000  صومعه سرا)  
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  صفحه 269 
 

 ) 2علوم و مهندسي شيالت (كد ضريب  - 1311  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 پرديس خودگردان 25001  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار ت شيالتيعلوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري محصوال 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25002  دانشگاه زابل علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري محصوالت شيالتي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25003  دانشگاه شيراز آوري محصوالت شيالتيعلوم و مهندسي شيالت گرايش فر 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 25004  قائمشهر - موسسه غيرانتفاعي تجن  علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري محصوالت شيالتي 7 -
 غيرانتفاعي 25005  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري محصوالت شيالتي 7 -

 ) 3علوم و مهندسي شيالت (كد ضريب  - 1311

 روزانه 25006  دانشگاه اروميه شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 4 -  
 روزانه 25007  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 4 -

 روزانه 25008  دانشگاه شهركرد شناسي آبزياني شيالت گرايش بومعلوم و مهندس 3 - 
 روزانه 25009  دانشگاه صنعتي اصفهان شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 4 -
 روزانه 25010  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 4 -
 روزانه 25011  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان شناسي آبزيانمهندسي شيالت گرايش بوم علوم و 4 -
 روزانه 25012  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 7 -
 روزانه 25013  ندجسن - دانشگاه كردستان  شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 3 -
 روزانه 25014  دانشگاه گنبد شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 3 -

 شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 4 - 
رشت (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي  -دانشگاه گيالن 

 روزانه 25015  صومعه سرا)

 روزانه 25016  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  ي آبزيانشناسعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 3 -
 نوبت دوم 25017  دانشگاه اروميه شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 4 - 
 نوبت دوم 25018  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 2 - 

 نوبت دوم 25019  دانشگاه صنعتي اصفهان شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 4 -
 نوبت دوم 25020  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 4 -
 نوبت دوم 25021  منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و  شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 4 -
 نوبت دوم 25022  سنندج - دانشگاه كردستان  شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 1 -

 شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 4 - 
رشت (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي  -دانشگاه گيالن 

 نوبت دوم 25023  صومعه سرا)

 نوبت دوم 25024  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي آبزيانم و مهندسي شيالت گرايش بومعلو 3 -
 ) 4علوم و مهندسي شيالت (كد ضريب  - 1311

برداري آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش صيد و بهره 3 -    روزانه 25025  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
برداري آبزيانت گرايش صيد و بهرهعلوم و مهندسي شيال 4 -  روزانه 25026  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
برداري آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش صيد و بهره 4 -  روزانه 25027  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

برداري آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش صيد و بهره 3 -   نوبت دوم 25028  دريانوردي و علوم دريايي چابهاردانشگاه 
برداري آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش صيد و بهره 4 -  نوبت دوم 25029  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
برداري آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش صيد و بهره 7 - رانتفاعيغي 25030  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي   

 ) 1هاي سلولزي (كد ضريب مهندسي صنايع چوب و فرآورده - 1312
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 5 -  وزارت آموزش و پرورش
هاي سلولزي گرايش مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيكامپوزيت
 روزانه 25031  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 4 
هاي سلولزي گرايش هندسي صنايع چوب و فرآوردهم

 هاي ليگنوسلولزيكامپوزيت
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي و 

 روزانه 25032  علوم دريايي شهرستان نور)

 - 3 
هاي سلولزي گرايش مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيكامپوزيت
ل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران (محل تحصي

 روزانه 25033  كرج)

 - 5 
هاي سلولزي گرايش مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيكامپوزيت
 روزانه 25034  دانشگاه زابل

 - 4 
هاي سلولزي گرايش مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيكامپوزيت
تحصيل پرديس زيراب تهران (محل  -دانشگاه شهيد بهشتي 

 روزانه 25035  واقع در سوادكوه مازندران)

 - 4 
هاي سلولزي گرايش مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيكامپوزيت
 روزانه 25036  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
هاي سلولزي گرايش مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 لزيهاي ليگنوسلوكامپوزيت
 روزانه 25037  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 5 
هاي سلولزي گرايش مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيكامپوزيت
 روزانه 25038  دانشگاه گنبد

 - 5 
هاي سلولزي گرايش مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيكامپوزيت
 نوبت دوم 25039  تهران -د رجايي دانشگاه تربيت دبير شهي

 - 1 
هاي سلولزي گرايش مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيكامپوزيت
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي 

 نوبت دوم 25040  كرج)

 - 5 
هاي سلولزي گرايش مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيكامپوزيت
 نوبت دوم 25041  نشگاه زابلدا

 - 2 
هاي سلولزي گرايش مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيكامپوزيت
تهران (محل تحصيل پرديس زيراب  -دانشگاه شهيد بهشتي 

 نوبت دوم 25042  واقع در سوادكوه مازندران)

 - 3 
هاي سلولزي گرايش مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 يگنوسلولزيهاي لكامپوزيت
 نوبت دوم 25043  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
هاي سلولزي گرايش مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيكامپوزيت
 نوبت دوم 25044  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
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 كشاورزي و منابع طبيعيهاي تحصيلي كدرشته محل 4مارهجدول ش             1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  صفحه 270 
 

 ) 1يب هاي سلولزي (كد ضرمهندسي صنايع چوب و فرآورده - 1312  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي سلولزي گرايش مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيكامپوزيت
 پرديس خودگردان 25045  دانشگاه زابل

 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي سلولزي گرايش مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيكامپوزيت
 پرديس خودگردان 25046  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 ) 2هاي سلولزي (كد ضريب مهندسي صنايع چوب و فرآورده - 1312

  - 3 
هاي سلولزي گرايش فرآوردهمهندسي صنايع چوب و 

 حفاظت و اصالح
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 25047  كرج)

 - 4 
هاي سلولزي گرايش مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 حفاظت و اصالح
 روزانه 25048  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
هاي سلولزي گرايش ردهمهندسي صنايع چوب و فرآو

 حفاظت و اصالح
 روزانه 25049  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
هاي سلولزي گرايش مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 بيولوژي و آناتومي
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 25050  كرج)

 - 1 
هاي سلولزي گرايش وردهمهندسي صنايع چوب و فرآ

 حفاظت و اصالح
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي 

 نوبت دوم 25051  كرج)

 - 4 
هاي سلولزي گرايش مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 حفاظت و اصالح
 نوبت دوم 25052  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 1 
هاي سلولزي گرايش وردهمهندسي صنايع چوب و فرآ

 حفاظت و اصالح
 نوبت دوم 25053  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 1 
هاي سلولزي گرايش مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 بيولوژي و آناتومي
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي 

 نوبت دوم 25054  كرج)

 - 7 
هاي سلولزي گرايش و فرآوردهمهندسي صنايع چوب 

 بيولوژي و آناتومي
 غيرانتفاعي 25055  موسسه غيرانتفاعي ساعي ـ گرگان

 ) 3هاي سلولزي (كد ضريب مهندسي صنايع چوب و فرآورده - 1312

  - 4 
هاي سلولزي گرايش مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 صنايع سلولزي
طبيعي و  دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع

 روزانه 25056  علوم دريايي شهرستان نور)

 - 3 
هاي سلولزي گرايش مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 صنايع سلولزي
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 25057  كرج)

 - 4 
هاي سلولزي گرايش مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 صنايع سلولزي
تهران (محل تحصيل پرديس زيراب  -بهشتي  دانشگاه شهيد

 روزانه 25058  واقع در سوادكوه مازندران)

 - 5 
هاي سلولزي گرايش مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 صنايع سلولزي
 روزانه 25059  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 

 - 4 
هاي سلولزي گرايش مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 صنايع سلولزي
 روزانه 25060  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
هاي سلولزي گرايش مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 صنايع سلولزي
 روزانه 25061  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
هاي سلولزي گرايش مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 يمديريت صنايع چوب و فرآورده هاي سلولز
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 25062  كرج)

 - 2 
هاي سلولزي گرايش مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 صنايع سلولزي
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي 

 نوبت دوم 25063  كرج)

 - 3 
يش هاي سلولزي گرامهندسي صنايع چوب و فرآورده

 صنايع سلولزي
تهران (محل تحصيل پرديس زيراب  -دانشگاه شهيد بهشتي 

 نوبت دوم 25064  واقع در سوادكوه مازندران)

 - 5 
هاي سلولزي گرايش مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 صنايع سلولزي
 نوبت دوم 25065  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 

 - 4 
هاي سلولزي گرايش همهندسي صنايع چوب و فرآورد

 صنايع سلولزي
 نوبت دوم 25066  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
هاي سلولزي گرايش مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 صنايع سلولزي
 نوبت دوم 25067  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 1 
هاي سلولزي گرايش مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 مديريت صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي 

 نوبت دوم 25068  كرج)

 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي سلولزي گرايش مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 صنايع سلولزي
 پرديس خودگردان 25069  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 4 - حل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهم
هاي سلولزي گرايش مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 صنايع سلولزي
 پرديس خودگردان 25070  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 ) 1علوم و مهندسي صنايع غذايي (كد ضريب  - 1313

 روزانه 25071  ه اروميهدانشگا علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 4 -  
 روزانه 25072  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 4 - 

 روزانه 25073  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 4 -
 روزانه 25074  ل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج)دانشگاه تهران (مح علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 4 - 
 روزانه 25075  دانشگاه زابل علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 3 - 
 روزانه 25076  دانشگاه زنجان علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 4 - 

 روزانه 25077  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 3 -
 روزانه 25078  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 3 - 
انهروز 25079 مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 4 -   

 روزانه 25080  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش شيمي مواد غذايي 4 - 
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  صفحه 271 
 

 ) 1علوم و مهندسي صنايع غذايي (كد ضريب  - 1313  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

مدو  اول
 روزانه 25081  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش شيمي مواد غذايي 4 -
 روزانه 25082  دانشگاه زابل علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش شيمي مواد غذايي 2 -

 روزانه 25083  دانشگاه شيراز علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش شيمي مواد غذايي 4 - 
 روزانه 25084  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش شيمي مواد غذايي 3 - 

 روزانه 25085  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش شيمي مواد غذايي 3 -

 - 4 
فناوري مواد علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست

 غذايي
 روزانه 25086  گاه اروميهدانش

 - 4 
فناوري مواد علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست

 غذايي
 روزانه 25087  دانشگاه تبريز

 - 4 
فناوري مواد علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست

 غذايي
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 25088  كرج)

 - 2 
فناوري مواد مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست علوم و
 غذايي

 روزانه 25089  دانشگاه زابل

 - 3 
فناوري مواد علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست

 غذايي
 روزانه 25090  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 3 
فناوري مواد علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست

 غذايي
 روزانه 25091  ابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و من

 - 3 
فناوري مواد علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست

 غذايي
 روزانه 25092 مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 - 3 
فناوري مواد علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست

 غذايي
 روزانه 25093  دانشگاه فردوسي مشهد

 روزانه 25094  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 4 -

 علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 4 - 
همدان (محل تحصيل دانشكده علوم و  - دانشگاه بوعلي سينا 

 روزانه 25095  صنايع غذايي بهار)

 روزانه 25096  دانشگاه تبريز رايش فناوري مواد غذاييعلوم و مهندسي صنايع غذايي گ 4 - 

 علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 2 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 

 روزانه 25097  در اتوبان تهران كرج)

 ييعلوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذا 2 - فاقد خوابگاه
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 

 روزانه 25098  در اتوبان تهران كرج)

 روزانه 25099  دانشگاه جهرم علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 5 - 
 روزانه 25100  دانشگاه زابل علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 2 -
 روزانه 25101  دانشگاه زنجان علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 4 -

 روزانه 25102  دانشگاه شيراز علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 4 - 
 روزانه 25103  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 4 - 

 روزانه 25104  دانشگاه صنعتي شاهرود علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 7 -
 روزانه 25105  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 7 -

 روزانه 25106  اه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگ علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 3 - 
 روزانه 25107 مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 4 - 

 روزانه 25108  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 4 -
 روزانه 25109  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 4 -

 نوبت دوم 25110  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 3 - 
 نوبت دوم 25111  همدان -  دانشگاه بوعلي سينا علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 2 - 

 نوبت دوم 25112  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 4 -

 علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي 

 نوبت دوم 25113  كرج)
 نوبت دوم 25114  دانشگاه زابل ي گرايش صنايع غذاييعلوم و مهندسي صنايع غذاي 3 -

 نوبت دوم 25115  دانشگاه زنجان علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 2 - 
 نوبت دوم 25116  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 3 - 

 نوبت دوم 25117  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان غذايي علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع 3 -
 نوبت دوم 25118  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش شيمي مواد غذايي 4 -

 نوبت دوم 25119  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش شيمي مواد غذايي 4 - 
 نوبت دوم 25120  دانشگاه زابل غذايي گرايش شيمي مواد غذاييعلوم و مهندسي صنايع  1 - 

 نوبت دوم 25121  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش شيمي مواد غذايي 1 -
 نوبت دوم 25122  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش شيمي مواد غذايي 1 -

 - 4 
فناوري علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست

 مواد غذايي
 نوبت دوم 25123  دانشگاه اروميه

 - 2 
فناوري علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست

 مواد غذايي
 نوبت دوم 25124  دانشگاه تبريز

 - 3 
فناوري علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست

 مواد غذايي
محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران (

 نوبت دوم 25125  كرج)

 - 1 
فناوري علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست

 مواد غذايي
 نوبت دوم 25126  دانشگاه زابل

 - 3 
فناوري علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست

 مواد غذايي
 نوبت دوم 25127  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 1 
فناوري مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست علوم و

 مواد غذايي
 نوبت دوم 25128  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 2 
فناوري علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست

 مواد غذايي
 نوبت دوم 25129  دانشگاه فردوسي مشهد
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 كشاورزي و منابع طبيعيهاي تحصيلي كدرشته محل 4مارهجدول ش             1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  صفحه 272 
 

 ) 1علوم و مهندسي صنايع غذايي (كد ضريب  - 1313  ادامه

  وضيحاتت
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 25130  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 4 -

 مواد غذاييعلوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري  4 - 
همدان (محل تحصيل دانشكده علوم و  - دانشگاه بوعلي سينا 

 نوبت دوم 25131  صنايع غذايي بهار)
 نوبت دوم 25132  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 4 -

 نوبت دوم 25133  دانشگاه جهرم علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 4 - 
 نوبت دوم 25134  دانشگاه زابل علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 2 - 

 نوبت دوم 25135  دانشگاه زنجان علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 2 -
 نوبت دوم 25136  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 4 -

 نوبت دوم 25137  دانشگاه صنعتي شاهرود علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 7 - 
 نوبت دوم 25138  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 6 - 

 نوبت دوم 25139  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان فناوري مواد غذاييعلوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش  1 -
 نوبت دوم 25140  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 2 -

 نوبت دوم 25141  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 4 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 25142  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش شيمي مواد غذايي 4 -
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز - 4 

فناوري مواد علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست
 غذايي

 پرديس خودگردان 25143  دانشگاه تبريز
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 25144  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 4 -

س خودگردانپردي 25145  دانشگاه شيراز علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 25146  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

يغيرانتفاع 25147  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 5 -   

 غيرانتفاعي 25148  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 7 -
 غيرانتفاعي 25149  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 7 -

 غيرانتفاعي 25150  اروميه -رانتفاعي صبا موسسه غي علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 7 - 
 غيرانتفاعي 25151  موسسه غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزلي علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 7 - 

 - 7 
فناوري مواد علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست

 غذايي
 غيرانتفاعي 25152  گرگان -موسسه غيرانتفاعي بهاران 

حل انجام رساله در پژوهشكده صنايع م
 غذايي جهاددانشگاهي واقع در مشهد

- 7 
فناوري مواد علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست

 غذايي
 غيرانتفاعي 25153  كاشمر -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 

 - 7 
فناوري مواد علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست

 غذايي
 غيرانتفاعي 25154  تنكابن -ي رودكي موسسه غيرانتفاع

 غيرانتفاعي 25155  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 7 -
 غيرانتفاعي 25156  گرگان -موسسه غيرانتفاعي بهاران  علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 7 -

 غيرانتفاعي 25157  قائمشهر - موسسه غيرانتفاعي تجن  م و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذاييعلو 7 - 
محل انجام رساله در پژوهشكده صنايع 

 غذايي جهاددانشگاهي واقع در مشهد
 غيرانتفاعي 25158  كاشمر -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 7 -

 غيرانتفاعي 25159  موسسه غيرانتفاعي ساعي ـ گرگان علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 7 - 
 غيرانتفاعي 25160  موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد رفسنجان) علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 7 -
 غيرانتفاعي 25161  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  ي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذاييعلوم و مهندس 7 -

 ) 1شناسي كشاورزي (كد ضريب حشره - 1314

 روزانه 25162  دانشگاه اروميه شناسي كشاورزيحشره 7 -  
 روزانه 25163  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 روزانه 25164  دانشگاه تبريز ناسي كشاورزيشحشره 7 - 
 روزانه 25165  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان شناسي كشاورزيحشره 5 - 

 شناسي كشاورزيحشره 6 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 

 روزانه 25166  در اتوبان تهران كرج)

 شناسي كشاورزيحشره 1 - فاقد خوابگاه
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 

 روزانه 25167  در اتوبان تهران كرج)
 روزانه 25168  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت) شناسي كشاورزيحشره 5 -

 روزانه 25169  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس  شناسي كشاورزيحشره 4 - 
 روزانه 25170  كرمانشاه - دانشگاه رازي  شناسي كشاورزيحشره 6 - 
 روزانه 25171  دانشگاه زابل شناسي كشاورزيحشره 5 - 

 روزانه 25172  دانشگاه زنجان شناسي كشاورزيحشره 7 -
 روزانه 25173  تهران - گاه شاهد دانش شناسي كشاورزيحشره 5 - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 25174  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 روزانه 25175  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  شناسي كشاورزيحشره 7 - 

 روزانه 25176  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي كشاورزيحشره 5 -
 روزانه 25177  دانشگاه شيراز زيشناسي كشاورحشره 6 - 
 روزانه 25178  دانشگاه صنعتي اصفهان شناسي كشاورزيحشره 5 - 
 روزانه 25179  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسي كشاورزيحشره 7 - 

 روزانه 25180  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي كشاورزيحشره 7 -
 روزانه 25181  اه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگ شناسي كشاورزيحشره 5 - 
 روزانه 25182 مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 روزانه 25183  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي كشاورزيحشره 3 - 

 روزانه 25184  سنندج - دانشگاه كردستان  شناسي كشاورزيحشره 5 -
 روزانه 25185  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 روزانه 25186  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي كشاورزيحشره 4 - 
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 كشاورزي و منابع طبيعيهاي تحصيلي كدرشته محل 4مارهجدول ش             1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  صفحه 273 
 

 ) 1شناسي كشاورزي (كد ضريب حشره - 1314  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 25187  اردبيل –دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي كشاورزيحشره 5 -
 روزانه 25188  دانشگاه مراغه شناسي كشاورزيحشره 5 -

 روزانه 25189  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  شناسي كشاورزيحشره 5 - 
 روزانه 25190  دانشگاه ياسوج ورزيشناسي كشاحشره 5 - 

 نوبت دوم 25191  دانشگاه اروميه شناسي كشاورزيحشره 3 -
 نوبت دوم 25192  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسي كشاورزيحشره 7 -

 نوبت دوم 25193  دانشگاه تبريز شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 نوبت دوم 25194  صنعتي و فناوري پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي  شناسي كشاورزيحشره 4 - 

 نوبت دوم 25195  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) شناسي كشاورزيحشره 2 -
 نوبت دوم 25196  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت) شناسي كشاورزيحشره 2 -

 نوبت دوم 25197  دانشگاه زابل شاورزيشناسي كحشره 5 - 
 نوبت دوم 25198  دانشگاه زنجان شناسي كشاورزيحشره 2 - 

 نوبت دوم 25199  تهران - دانشگاه شاهد  شناسي كشاورزيحشره 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 25200  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي كشاورزيحشره 2 -

 نوبت دوم 25201  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  كشاورزيشناسي حشره 2 - 
 نوبت دوم 25202  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي كشاورزيحشره 5 - 

 نوبت دوم 25203  دانشگاه صنعتي اصفهان شناسي كشاورزيحشره 3 -
 نوبت دوم 25204  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسي كشاورزيحشره 7 -

 نوبت دوم 25205  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي كشاورزيرهحش 5 - 
 نوبت دوم 25206  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان شناسي كشاورزيحشره 5 - 

 نوبت دوم 25207  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي كشاورزيحشره 1 -
 نوبت دوم 25208  سنندج - دانشگاه كردستان  شناسي كشاورزيحشره 5 -

 نوبت دوم 25209  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي كشاورزيحشره 4 - 
 نوبت دوم 25210  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي كشاورزيحشره 2 - 

 نوبت دوم 25211  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي كشاورزيحشره 5 -
 نوبت دوم 25212  رفسنجان -ر(عج) دانشگاه ولي عص شناسي كشاورزيحشره 5 -

 نوبت دوم 25213  دانشگاه ياسوج شناسي كشاورزيحشره 5 - 
 پرديس خودگردان 25214  دانشگاه اروميه شناسي كشاورزيحشره 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 25215  دانشگاه تبريز شناسي كشاورزيحشره 7 -
 پرديس خودگردان 25216  دانشگاه زابل شناسي كشاورزيحشره 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25217  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  شناسي كشاورزيحشره 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 25218  گرگان -فاعي بهاران موسسه غيرانت شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 غيرانتفاعي 25219  كاشمر -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  شناسي كشاورزيحشره 7 -
 غيرانتفاعي 25220  محالت -موسسه غيرانتفاعي مهرگان  شناسي كشاورزيحشره 7 -

 ) 1شناسي گياهي (كد ضريب بيماري - 1315

 روزانه 25221  دانشگاه اروميه شناسي گياهيبيماري 7 -  
 روزانه 25222  دانشگاه ايالم شناسي گياهيبيماري 5 - 
 روزانه 25223  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گياهيبيماري 7 - 
 روزانه 25224  دانشگاه بيرجند شناسي گياهيبيماري 5 - 

 روزانه 25225  دانشگاه تبريز شناسي گياهيبيماري 6 -

 شناسي گياهيبيماري 6 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 

 روزانه 25226  در اتوبان تهران كرج)

 شناسي گياهيبيماري 1 - فاقد خوابگاه
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 

 روزانه 25227  در اتوبان تهران كرج)

 روزانه 25228  اه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت)دانشگ شناسي گياهيبيماري 4 - 
 روزانه 25229  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) شناسي گياهيبيماري 4 - 
 روزانه 25230  دانشگاه جيرفت شناسي گياهيبيماري 5 - 

 روزانه 25231  نشاهكرما - دانشگاه رازي  شناسي گياهيبيماري 7 -
 روزانه 25232  دانشگاه زابل شناسي گياهيبيماري 2 - 
 روزانه 25233  دانشگاه زنجان شناسي گياهيبيماري 7 - 
 روزانه 25234  دانشگاه شهركرد شناسي گياهيبيماري 5 - 

 روزانه 25235  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي گياهيبيماري 7 -
 روزانه 25236  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  ي گياهيشناسبيماري 7 - 
 روزانه 25237  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي گياهيبيماري 5 - 
 روزانه 25238  دانشگاه شيراز شناسي گياهيبيماري 7 - 

 روزانه 25239  دانشگاه صنعتي اصفهان شناسي گياهيبيماري 5 -
 روزانه 25240  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري يشناسي گياهبيماري 7 - 
 روزانه 25241  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان شناسي گياهيبيماري 5 - 
 روزانه 25242  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي گياهيبيماري 3 - 

 روزانه 25243  سنندج - دانشگاه كردستان  شناسي گياهيبيماري 5 -
 روزانه 25244  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي گياهيبيماري 7 - 
 روزانه 25245  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي گياهيبيماري 5 - 
 روزانه 25246  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي گياهيبيماري 5 - 

 روزانه 25247  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  شناسي گياهيبيماري 5 -
 روزانه 25248  دانشگاه ياسوج شناسي گياهيبيماري 5 - 
 نوبت دوم 25249  دانشگاه اروميه شناسي گياهيبيماري 4 - 
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 ) 1شناسي گياهي (كد ضريب بيماري - 1315  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال
 ره تحصيليدو  تحصيل

دوم  اول
 نوبت دوم 25250  دانشگاه ايالم شناسي گياهيبيماري 3 -
 نوبت دوم 25251  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گياهيبيماري 6 -

 نوبت دوم 25252  دانشگاه بيرجند شناسي گياهيبيماري 2 - 
 نوبت دوم 25253  دانشگاه تبريز شناسي گياهيبيماري 4 - 

 نوبت دوم 25254  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت) شناسي گياهيبيماري 2 -
 نوبت دوم 25255  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) شناسي گياهيبيماري 2 -

 نوبت دوم 25256  دانشگاه جيرفت شناسي گياهيبيماري 2 - 
 نوبت دوم 25257  دانشگاه زابل شناسي گياهيريبيما 2 - 

 نوبت دوم 25258  دانشگاه زنجان شناسي گياهيبيماري 2 -
 نوبت دوم 25259  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي گياهيبيماري 1 -

 نوبت دوم 25260  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي گياهيبيماري 4 - 
 نوبت دوم 25261  دانشگاه صنعتي اصفهان سي گياهيشنابيماري 3 - 

 نوبت دوم 25262  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي گياهيبيماري 5 -
 نوبت دوم 25263  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان شناسي گياهيبيماري 5 -

 نوبت دوم 25264  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي گياهيبيماري 1 - 
 نوبت دوم 25265  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي گياهيبيماري 4 - 

 نوبت دوم 25266  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي گياهيبيماري 4 -
 نوبت دوم 25267  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي گياهيبيماري 3 -

 نوبت دوم 25268  نجانرفس -دانشگاه ولي عصر(عج)  شناسي گياهيبيماري 5 - 
 نوبت دوم 25269  دانشگاه ياسوج شناسي گياهيبيماري 5 - 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 تبريز

 پرديس خودگردان 25270  دانشگاه تبريز شناسي گياهيبيماري 6 -
دگردانپرديس خو 25271  دانشگاه زابل شناسي گياهيبيماري 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 25272  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي گياهيبيماري 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25273  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي گياهيبيماري 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25274  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي گياهيبيماري 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 25275  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  شناسي گياهيبيماري 7 -
 غيرانتفاعي 25276  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  شناسي گياهيبيماري 5 -

 غيرانتفاعي 25277  گرگان -غيرانتفاعي بهاران موسسه  شناسي گياهيبيماري 7 - 
 غيرانتفاعي 25278  كاشمر -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  شناسي گياهيبيماري 7 - 

 غيرانتفاعي 25279  محالت -موسسه غيرانتفاعي مهرگان  شناسي گياهيبيماري 7 -
 ) 1زيست (كد ضريب  علوم و مهندسي محيط - 1317

  - 3 
زيست گرايش مديريت و هندسي محيطعلوم و م

 حفاظت تنوع زيستي
 روزانه 25280  دانشگاه اردكان

 - 3 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي 
 روزانه 25281  كرج)

 - 3 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط

 اظت تنوع زيستيحف
 روزانه 25282  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 4 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

 روزانه 25283  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

 روزانه 25284  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 3 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

 روزانه 25285  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 7 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

 روزانه 25286  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

 روزانه 25287  سنندج - دانشگاه كردستان 

 - 4 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

رشت (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي  -دانشگاه گيالن 
 روزانه 25288  صومعه سرا)

 - 3 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

 روزانه 25289  شگاه ماليردان

 - 4 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

 روزانه 25290  دانشگاه يزد

 - 3 
زيست گرايش ارزيابي و آمايش علوم و مهندسي محيط

 سرزمين
 روزانه 25291  دانشگاه اراك

 - 3 
زيست گرايش ارزيابي و آمايش علوم و مهندسي محيط

 سرزمين
 روزانه 25292  انشگاه اردكاند

 - 3 
زيست گرايش ارزيابي و آمايش علوم و مهندسي محيط

 سرزمين
 روزانه 25293  دانشگاه بيرجند

 - 4 
زيست گرايش ارزيابي و آمايش علوم و مهندسي محيط

 سرزمين
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي و 

 روزانه 25294  علوم دريايي شهرستان نور)

 - 3 
زيست گرايش ارزيابي و آمايش علوم و مهندسي محيط

 سرزمين
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 25295  كرج)

 - 5 
زيست گرايش ارزيابي و آمايش علوم و مهندسي محيط

 سرزمين
 روزانه 25296  دانشگاه زابل
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 ) 1زيست (كد ضريب  علوم و مهندسي محيط - 1317  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 4 
زيست گرايش ارزيابي و آمايش علوم و مهندسي محيط

 سرزمين
 روزانه 25297  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 5 
زيست گرايش ارزيابي و آمايش محيط علوم و مهندسي

 سرزمين
 روزانه 25298  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 

 - 4 
زيست گرايش ارزيابي و آمايش علوم و مهندسي محيط

 سرزمين
 روزانه 25299  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
ش زيست گرايش ارزيابي و آمايعلوم و مهندسي محيط

 سرزمين
 روزانه 25300  دانشگاه كاشان

 - 3 
زيست گرايش ارزيابي و آمايش علوم و مهندسي محيط

 سرزمين
 روزانه 25301  سنندج - دانشگاه كردستان 

 - 4 
زيست گرايش ارزيابي و آمايش علوم و مهندسي محيط

 سرزمين
رشت (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي  -دانشگاه گيالن 

 روزانه 25302  صومعه سرا)

 - 3 
زيست گرايش ارزيابي و آمايش علوم و مهندسي محيط

 سرزمين
 روزانه 25303  دانشگاه مالير

 - 4 
زيست گرايش ارزيابي و آمايش علوم و مهندسي محيط

 سرزمين
 روزانه 25304  دانشگاه يزد

 - 3 
هاي زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 روزانه 25305  دانشگاه اراك

 - 3 
هاي زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 روزانه 25306  دانشگاه اردكان

 - 3 
هاي زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 روزانه 25307  دانشگاه بيرجند

 - 4 
هاي زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
ل تحصيل دانشكده منابع طبيعي و دانشگاه تربيت مدرس (مح
 روزانه 25308  علوم دريايي شهرستان نور)

 - 3 
هاي زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 25309  كرج)

 - 3 
هاي زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 روزانه 25310  سبزوار - شگاه حكيم سبزواري دان

 - 4 
هاي زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 روزانه 25311  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
هاي زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 روزانه 25312  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 1 
هاي ت گرايش آلودگيزيسعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 روزانه 25313  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
هاي زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 روزانه 25314  دانشگاه كاشان

 - 3 
هاي زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
زانهرو 25315  سنندج - دانشگاه كردستان   

 - 4 
هاي زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
رشت (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي  -دانشگاه گيالن 

 روزانه 25316  صومعه سرا)

 - 3 
هاي زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 روزانه 25317  دانشگاه مالير

 - 4 
هاي آلودگي زيست گرايشعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 روزانه 25318  دانشگاه يزد

 - 3 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

 نوبت دوم 25319  دانشگاه اردكان

 - 1 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي 
 نوبت دوم 25320  ج)كر

 - 1 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

 نوبت دوم 25321  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 2 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

 نوبت دوم 25322  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2 
ست گرايش مديريت و زيعلوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

 نوبت دوم 25323  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 2 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

 نوبت دوم 25324  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 2 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

 نوبت دوم 25325  اه فردوسي مشهددانشگ

 - 2 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

رشت (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي  -دانشگاه گيالن 
 نوبت دوم 25326  صومعه سرا)

 - 3 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

دومنوبت  25327  دانشگاه مالير  

 - 4 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

 نوبت دوم 25328  دانشگاه يزد

 - 3 
زيست گرايش ارزيابي و آمايش علوم و مهندسي محيط

 سرزمين
 نوبت دوم 25329  دانشگاه اراك

 - 3 
زيست گرايش ارزيابي و آمايش علوم و مهندسي محيط

 سرزمين
 نوبت دوم 25330  دانشگاه اردكان
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  صفحه 276 
 

 ) 1زيست (كد ضريب  علوم و مهندسي محيط - 1317  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 1 
زيست گرايش ارزيابي و آمايش علوم و مهندسي محيط

 سرزمين
 نوبت دوم 25331  ه بيرجنددانشگا

 - 2 
زيست گرايش ارزيابي و آمايش علوم و مهندسي محيط

 سرزمين
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي 

 نوبت دوم 25332  كرج)

 - 5 
زيست گرايش ارزيابي و آمايش علوم و مهندسي محيط

 سرزمين
 نوبت دوم 25333  دانشگاه زابل

 - 3 
زيست گرايش ارزيابي و آمايش مهندسي محيطعلوم و 
 سرزمين

 نوبت دوم 25334  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 3 
زيست گرايش ارزيابي و آمايش علوم و مهندسي محيط

 سرزمين
 نوبت دوم 25335  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
زيست گرايش ارزيابي و آمايش علوم و مهندسي محيط

 سرزمين
 نوبت دوم 25336  دانشگاه كاشان

 - 1 
زيست گرايش ارزيابي و آمايش علوم و مهندسي محيط

 سرزمين
 نوبت دوم 25337  سنندج - دانشگاه كردستان 

 - 2 
زيست گرايش ارزيابي و آمايش علوم و مهندسي محيط

 سرزمين
رشت (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي  -دانشگاه گيالن 

بت دومنو 25338  صومعه سرا)  

 - 3 
زيست گرايش ارزيابي و آمايش علوم و مهندسي محيط

 سرزمين
 نوبت دوم 25339  دانشگاه مالير

 - 4 
زيست گرايش ارزيابي و آمايش علوم و مهندسي محيط

 سرزمين
 نوبت دوم 25340  دانشگاه يزد

 - 3 
هاي زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 نوبت دوم 25341  دانشگاه اراك

 - 3 
هاي زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 نوبت دوم 25342  دانشگاه اردكان

 - 2 
هاي زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 نوبت دوم 25343  دانشگاه بيرجند

 - 2 
هاي زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران (

 نوبت دوم 25344  كرج)

 - 2 
هاي زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 نوبت دوم 25345  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 4 
هاي زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
ومنوبت د 25346  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   

 - 2 
هاي زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 نوبت دوم 25347  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 1 
هاي زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 نوبت دوم 25348  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
هاي زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 نوبت دوم 25349  دانشگاه كاشان

 - 1 
هاي زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 نوبت دوم 25350  سنندج - دانشگاه كردستان 

 - 2 
هاي زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
رشت (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي  -دانشگاه گيالن 

 نوبت دوم 25351  صومعه سرا)

 - 3 
هاي زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 نوبت دوم 25352  دانشگاه مالير

 - 4 
هاي زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 نوبت دوم 25353  دانشگاه يزد

 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ت و زيست گرايش مديريعلوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

 پرديس خودگردان 25354  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 پرديس خودگردان 25355  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
ش زيست گرايش ارزيابي و آمايعلوم و مهندسي محيط

 سرزمين
 پيام نور 25356  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 7 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

 غيرانتفاعي 25357  مينودشت - موسسه غير انتفاعي ميالد گلستان 

 - 7 
هاي زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 غيرانتفاعي 25358  گرگان -عي بهاران موسسه غيرانتفا

 - 7 
هاي زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 غيرانتفاعي 25359  مشهد - موسسه غيرانتفاعي بينالود 

 - 7 
هاي زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 غيرانتفاعي 25360  مشهد - موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر 

 ) 1مهندسي مكانيك بيوسيستم (كد ضريب  - 1319

 روزانه 25361  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 -  
 روزانه 25362  دانشگاه ايالم مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 3 - 

 روزانه 25363  همدان - نا دانشگاه بوعلي سي مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 -
 روزانه 25364  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 - 
 روزانه 25365  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت) مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 - 

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 كشاورزي و منابع طبيعيهاي تحصيلي كدرشته محل 4مارهجدول ش             1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  صفحه 277 
 

 ) 1د ضريب مهندسي مكانيك بيوسيستم (ك - 1319  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 25366  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 -
 روزانه 25367  دانشگاه جيرفت مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 5 -

 روزانه 25368  كرمانشاه - دانشگاه رازي  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 - 
 روزانه 25369  دانشگاه شهركرد مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 3 - 

 روزانه 25370  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بيوسيستم گرايش طراحي و ساختمهندسي مكانيك  4 -
 روزانه 25371  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 -

 روزانه 25372  دانشگاه شيراز مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 - 
 روزانه 25373  دانشگاه صنعتي اصفهان ستم گرايش طراحي و ساختمهندسي مكانيك بيوسي 3 - 

 روزانه 25374  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 -
انهروز 25375  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 3 -  

 روزانه 25376 مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 - 
 روزانه 25377  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 3 - 

 روزانه 25378  سنندج - گاه كردستان دانش مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 3 -
 روزانه 25379  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 3 -

 روزانه 25380  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 3 - 
 نوبت دوم 25381  دانشگاه اروميه ختمهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و سا 4 - 

 نوبت دوم 25382  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 3 -
 نوبت دوم 25383  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 -

 نوبت دوم 25384  تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت)دانشگاه  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 3 - 
 نوبت دوم 25385  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 3 - 

دوم نوبت 25386  دانشگاه جيرفت مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 3 -  

 نوبت دوم 25387  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 3 -
 نوبت دوم 25388  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 - 
 نوبت دوم 25389  ورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشا مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 2 - 

 نوبت دوم 25390  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 1 -
 نوبت دوم 25391  سنندج - دانشگاه كردستان  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 3 -

 نوبت دوم 25392  خرم آباد -دانشگاه لرستان  تمهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخ 2 - 
 نوبت دوم 25393  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 3 - 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 25394  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 -
 پرديس خودگردان 25395  دانشگاه شيراز مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 2مهندسي مكانيك بيوسيستم (كد ضريب  - 1319

 روزانه 25396  دانشگاه ايالم هاي تجديدپذيرمهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي 3 -  
 روزانه 25397  دانشگاه تبريز هاي تجديدپذيرانيك بيوسيستم گرايش انرژيمهندسي مك 2 - 

 هاي تجديدپذيرمهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي 3 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 

 روزانه 25398  در اتوبان تهران كرج)

 هاي تجديدپذيررژيمهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش ان 1 - فاقد خوابگاه
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 

 روزانه 25399  در اتوبان تهران كرج)

 هاي تجديدپذيرمهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در 

 روزانه 25401  پاكدشت)

 هاي تجديدپذيرگرايش انرژيمهندسي مكانيك بيوسيستم  4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 25400  كرج)

 روزانه 25402  دانشگاه شهركرد هاي تجديدپذيرمهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي 3 - 
 روزانه 25403  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاي تجديدپذيرمهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي 4 - 

 روزانه 25404  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  هاي تجديدپذيرمهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي 4 -
 روزانه 25405  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري هاي تجديدپذيرمهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي 4 - 
 روزانه 25406  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان هاي تجديدپذيرانرژي مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 3 - 
 روزانه 25407 مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان هاي تجديدپذيرمهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي 4 - 

 روزانه 25408  دانشگاه فردوسي مشهد هاي تجديدپذيرمهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي 3 -
 روزانه 25409  سنندج - دانشگاه كردستان  هاي تجديدپذيرمهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي 3 - 
 روزانه 25410  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  هاي تجديدپذيرمهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي 3 - 
ش فناوري پس از برداشتمهندسي مكانيك بيوسيستم گراي 4 -   روزانه 25411  دانشگاه اروميه

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از برداشت 3 -  روزانه 25412  دانشگاه ايالم
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از برداشت 4 -   روزانه 25413  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 
گرايش فناوري پس از برداشتمهندسي مكانيك بيوسيستم  4 -   روزانه 25414  دانشگاه تبريز

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از برداشت 3 -  دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 
 روزانه 25415  در اتوبان تهران كرج)

اشتمهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از برد 1 - فاقد خوابگاه دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 
 روزانه 25416  در اتوبان تهران كرج)

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از برداشت 4 -   روزانه 25417  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج)
پس از برداشت مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 4 -  روزانه 25418  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت)

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از برداشت 4 -   روزانه 25419  كرمانشاه - دانشگاه رازي 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از برداشت 3 -  هروزان 25420  دانشگاه شهركرد  

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از برداشت 4 -   روزانه 25421  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از برداشت 4 -  روزانه 25422  اهواز - دانشگاه شهيد چمران 

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از برداشت 4 -   روزانه 25423  يرازدانشگاه ش
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از برداشت 3 -   روزانه 25424  دانشگاه صنعتي اصفهان
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  صفحه 278 
 

 ) 2مهندسي مكانيك بيوسيستم (كد ضريب  - 1319  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از برداشت 4 -  روزانه 25425  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از برداشت 3 -  روزانه 25426  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

ي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از برداشتمهندس 3 -   روزانه 25427 مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از برداشت 3 -   روزانه 25428  دانشگاه فردوسي مشهد

تمهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از برداش 3 -  روزانه 25429  سنندج - دانشگاه كردستان 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از برداشت 3 -  روزانه 25430  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از برداشت 3 -   روزانه 25431  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 
 نوبت دوم 25432  دانشگاه تبريز هاي تجديدپذيرستم گرايش انرژيمهندسي مكانيك بيوسي 2 - 

 نوبت دوم 25433  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) هاي تجديدپذيرمهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي 2 -
 نوبت دوم 25434  (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت)دانشگاه تهران  هاي تجديدپذيرمهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي 2 -

 نوبت دوم 25435  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري هاي تجديدپذيرمهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي 3 - 
 نوبت دوم 25436  گرگان دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي هاي تجديدپذيرمهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي 2 - 

 نوبت دوم 25437  دانشگاه فردوسي مشهد هاي تجديدپذيرمهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي 1 -
 نوبت دوم 25438  سنندج - دانشگاه كردستان  هاي تجديدپذيرمهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي 2 -

 نوبت دوم 25439  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  پذيرهاي تجديدمهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي 3 - 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از برداشت 4 -   نوبت دوم 25440  دانشگاه اروميه

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از برداشت 1 -  نوبت دوم 25441  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 
يستم گرايش فناوري پس از برداشتمهندسي مكانيك بيوس 4 -  نوبت دوم 25442  دانشگاه تبريز

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از برداشت 1 -   نوبت دوم 25443  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت)
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از برداشت 3 -   نوبت دوم 25444  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج)دانشگاه تهران (

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از برداشت 3 -  نوبت دوم 25445  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از برداشت 4 - ومنوبت د 25446  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از برداشت 2 -   نوبت دوم 25447  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از برداشت 1 -   نوبت دوم 25448  دانشگاه فردوسي مشهد

شتمهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از بردا 3 -  نوبت دوم 25449  سنندج - دانشگاه كردستان 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از برداشت 2 -  نوبت دوم 25450  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از برداشت 3 -   نوبت دوم 25451  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 
ودگردان دانشگاه تبريزمحل تحصيل پرديس خ  پرديس خودگردان 25452  دانشگاه تبريز هاي تجديدپذيرمهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي 2 -

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از برداشت 4 -  پرديس خودگردان 25453  دانشگاه تبريز
 ) 1نترل بيابان (كد ضريب مديريت و ك - 1321

 روزانه 25454  دانشگاه اردكان مديريت و كنترل بيابان 5 -  
 روزانه 25455  دانشگاه ايالم مديريت و كنترل بيابان 5 -

 روزانه 25456  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) مديريت و كنترل بيابان 4 - 
 روزانه 25457  دانشگاه زابل يابانمديريت و كنترل ب 2 - 
 روزانه 25458  دانشگاه سمنان مديريت و كنترل بيابان 7 - 

 روزانه 25459  دانشگاه شهركرد مديريت و كنترل بيابان 5 -
 روزانه 25460  دانشگاه شيراز مديريت و كنترل بيابان 7 - 
انهروز 25461  دانشگاه صنعتي اصفهان مديريت و كنترل بيابان 4 -   

 روزانه 25462  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان مديريت و كنترل بيابان 5 - 
 روزانه 25463  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت و كنترل بيابان 7 -

 روزانه 25464  دانشگاه كاشان مديريت و كنترل بيابان 5 - 
 روزانه 25465  سبندر عبا -دانشگاه هرمزگان  مديريت و كنترل بيابان 5 - 
 روزانه 25466  دانشگاه يزد مديريت و كنترل بيابان 7 - 

 روزانه 25467  مجتمع آموزش عالي سراوان مديريت و كنترل بيابان 5 -
 نوبت دوم 25468  دانشگاه اردكان مديريت و كنترل بيابان 5 - 
 نوبت دوم 25469  دانشگاه ايالم مديريت و كنترل بيابان 2 - 
 نوبت دوم 25470  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) يريت و كنترل بيابانمد 2 - 

 نوبت دوم 25471  دانشگاه زابل مديريت و كنترل بيابان 2 -
 نوبت دوم 25472  دانشگاه سمنان مديريت و كنترل بيابان 7 - 
 نوبت دوم 25473  دانشگاه صنعتي اصفهان مديريت و كنترل بيابان 3 - 
 نوبت دوم 25474  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان مديريت و كنترل بيابان 5 - 

 نوبت دوم 25475  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت و كنترل بيابان 2 -
 نوبت دوم 25476  دانشگاه كاشان مديريت و كنترل بيابان 5 - 
 نوبت دوم 25477  بندر عباس -مزگان دانشگاه هر مديريت و كنترل بيابان 5 - 
 نوبت دوم 25478  دانشگاه يزد مديريت و كنترل بيابان 3 - 

 نوبت دوم 25479  مجتمع آموزش عالي سراوان مديريت و كنترل بيابان 5 -
 پرديس خودگردان 25480  دانشگاه زابل مديريت و كنترل بيابان 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25481  دانشگاه شيراز مديريت و كنترل بيابان 7 - صيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تح
محل تحصيل پرديس خودگردان شماره دو 

 بندرعباس
 پرديس خودگردان 25482  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت و كنترل بيابان 5 -

 ) 1مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي (كد ضريب  - 1322

  - 3 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش مديريت و 

 هاتحليل سامانه
 روزانه 25483  دانشگاه ايالم

 - 3 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش مديريت و 

 هاتحليل سامانه
 روزانه 25484  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 
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  صفحه 279 
 

 ) 1مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي (كد ضريب  -  1322  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 4 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش مديريت و 

 هاتحليل سامانه
 روزانه 25485  دانشگاه تبريز

 - 3 
 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش مديريت و

 هاتحليل سامانه
 روزانه 25486  دانشگاه شهركرد

 - 4 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش مديريت و 

 هاتحليل سامانه
 روزانه 25487  اهواز - دانشگاه شهيد چمران 

 - 5 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش مديريت و 

 هاتحليل سامانه
 روزانه 25488 مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 - 3 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش مديريت و 

 هاتحليل سامانه
 روزانه 25489  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 5 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش مديريت و 

 هاتحليل سامانه
 روزانه 25490  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 5 
رايش مديريت و مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گ

 هاتحليل سامانه
 روزانه 25491  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 

 روزانه 25492  دانشگاه ايالم مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي 3 -
 روزانه 25493  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي 3 -

 روزانه 25494 مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان شاورزي گرايش انرژيمهندسي مكانيزاسيون ك 5 - 

 - 3 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش بازيافت و 

 مديريت پسماند
 روزانه 25495  دانشگاه ايالم

 - 3 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش بازيافت و 

 مديريت پسماند
 روزانه 25496  ي مشهددانشگاه فردوس

 - 5 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش بازيافت و 

 مديريت پسماند
 روزانه 25497  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 2 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش مديريت و 

 هاتحليل سامانه
 نوبت دوم 25498  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
كشاورزي گرايش مديريت و  مهندسي مكانيزاسيون

 هاتحليل سامانه
 نوبت دوم 25499  دانشگاه تبريز

 - 1 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش مديريت و 

 هاتحليل سامانه
 نوبت دوم 25500  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش مديريت و 

 هاتحليل سامانه
 نوبت دوم 25501  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 5 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش مديريت و 

 هاتحليل سامانه
 نوبت دوم 25502  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 

 نوبت دوم 25503  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي 2 - 

 - 1 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش بازيافت و 

 مديريت پسماند
 نوبت دوم 25504  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 5 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش بازيافت و 

 مديريت پسماند
 نوبت دوم 25505  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز - 4 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش مديريت و 

 هاتحليل سامانه
 پرديس خودگردان 25506  دانشگاه تبريز

 پيام نور 25507  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي 3 -
 ) 1اكوهيدرولوژي (كد ضريب  - 1323

 روزانه 25508  دانشگاه تهران اكوهيدرولوژي  4 -  محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 روزانه 25509 مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان اكوهيدرولوژي  6 -

 نوبت دوم 25510  دانشگاه تهران اكوهيدرولوژي  3 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 ) 1بيوتكنولوژي كشاورزي (كد ضريب  - 1324

 روزانه 25511  روميهدانشگاه ا بيوتكنولوژي كشاورزي 7 -  
 روزانه 25512  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 روزانه 25513  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 روزانه 25514  دانشگاه تبريز بيوتكنولوژي كشاورزي 6 - 

 روزانه 25515  حصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرماندانشگاه ت بيوتكنولوژي كشاورزي 5 -

 بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 

 روزانه 25516  در اتوبان تهران كرج)

 روزانه 25517  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - 
 روزانه 25518  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت) بيوتكنولوژي كشاورزي 4 - 
 روزانه 25519  كرمانشاه - دانشگاه رازي  بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 

 روزانه 25520  دانشگاه زابل بيوتكنولوژي كشاورزي 2 -
 روزانه 25521  ندانشگاه زنجا بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 

 روزانه 25522  تهران - دانشگاه شاهد  بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 25523  دانشگاه شهركرد بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 روزانه 25524  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 روزانه 25525  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد  بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 روزانه 25526  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 روزانه 25527  دانشگاه شيراز بيوتكنولوژي كشاورزي 6 - 

 روزانه 25528  دانشگاه صنعتي اصفهان بيوتكنولوژي كشاورزي 7 -
 روزانه 25529  اهروددانشگاه صنعتي ش بيوتكنولوژي كشاورزي 7 -

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 كشاورزي و منابع طبيعيهاي تحصيلي كدرشته محل 4مارهجدول ش             1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  صفحه 280 
 

 ) 1بيوتكنولوژي كشاورزي (كد ضريب  - 1324  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 25530  ريدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي سا بيوتكنولوژي كشاورزي 7 -
 روزانه 25531  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان بيوتكنولوژي كشاورزي 4 -

 روزانه 25532 مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان بيوتكنولوژي كشاورزي 6 - 
 روزانه 25533  دانشگاه فردوسي مشهد بيوتكنولوژي كشاورزي 4 - 

 روزانه 25534  سنندج - دانشگاه كردستان  بيوتكنولوژي كشاورزي 5 -
 روزانه 25535  دانشگاه گنبد بيوتكنولوژي كشاورزي 5 -

 روزانه 25536  رشت -دانشگاه گيالن  بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 روزانه 25537  خرم آباد -دانشگاه لرستان  بيوتكنولوژي كشاورزي 4 - 

 روزانه 25538  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  ورزيبيوتكنولوژي كشا 5 -
 روزانه 25539  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  بيوتكنولوژي كشاورزي 5 -

 روزانه 25540  دانشگاه يزد بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 روزانه 25541  دانشكده كشاورزي شيروان بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 

 نوبت دوم 25542  دانشگاه اروميه بيوتكنولوژي كشاورزي 4 -
 نوبت دوم 25543  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  بيوتكنولوژي كشاورزي 4 -

 نوبت دوم 25544  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - 
 نوبت دوم 25545  دانشگاه تبريز بيوتكنولوژي كشاورزي 4 - 

 نوبت دوم 25546  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) كشاورزيبيوتكنولوژي  2 -
 نوبت دوم 25547  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت) بيوتكنولوژي كشاورزي 2 -

 نوبت دوم 25548  دانشگاه زابل بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - 
 نوبت دوم 25549  دانشگاه زنجان يبيوتكنولوژي كشاورز 2 - 

 نوبت دوم 25550  تهران - دانشگاه شاهد  بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 25551  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بيوتكنولوژي كشاورزي 5 -

 نوبت دوم 25552  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيوتكنولوژي كشاورزي 1 - 
 نوبت دوم 25553  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 

 نوبت دوم 25554  دانشگاه صنعتي اصفهان بيوتكنولوژي كشاورزي 5 -
 نوبت دوم 25555  دانشگاه صنعتي شاهرود بيوتكنولوژي كشاورزي 7 -

 نوبت دوم 25556  ساري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 نوبت دوم 25557  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان بيوتكنولوژي كشاورزي 1 - 

 نوبت دوم 25558  دانشگاه فردوسي مشهد بيوتكنولوژي كشاورزي 1 -
 نوبت دوم 25559  سنندج - دانشگاه كردستان  بيوتكنولوژي كشاورزي 1 -

 نوبت دوم 25560  رشت -انشگاه گيالن د بيوتكنولوژي كشاورزي 4 - 
 نوبت دوم 25561  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 

 نوبت دوم 25562  دانشگاه يزد بيوتكنولوژي كشاورزي 2 -
 نوبت دوم 25563  دانشكده كشاورزي شيروان بيوتكنولوژي كشاورزي 5 -

)دانشگاه  بيوتكنولوژي كشاورزي 6 -   پرديس خودگردان 25564 تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 25565  دانشگاه تبريز بيوتكنولوژي كشاورزي 6 -

 پرديس خودگردان 25566  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25567  رشت -دانشگاه گيالن  بيوتكنولوژي كشاورزي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 25568  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
فاعيغيرانت 25569  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  بيوتكنولوژي كشاورزي 7 -   

 ) 1توسعه روستايي (كد ضريب  - 1325

 روزانه 25570  دانشگاه ايالم توسعه روستايي 4 -  
 روزانه 25571  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  توسعه روستايي 6 - 

 روزانه 25572  دانشگاه بيرجند توسعه روستايي 5 -
 روزانه 25573  دانشگاه تبريز توسعه روستايي 3 - 

 تاييتوسعه روس 5 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 

 روزانه 25574  در اتوبان تهران كرج)

 توسعه روستايي 1 - فاقد خوابگاه
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 

 روزانه 25575  در اتوبان تهران كرج)

 روزانه 25576  س كشاورزي و منابع طبيعي كرج)دانشگاه تهران (محل تحصيل پردي توسعه روستايي 4 - 
 روزانه 25577  كرمانشاه - دانشگاه رازي  توسعه روستايي 6 - 

 روزانه 25578  دانشگاه زنجان توسعه روستايي 7 -
 روزانه 25579  دانشگاه شهركرد توسعه روستايي 5 - 
 روزانه 25580  دانشگاه صنعتي اصفهان توسعه روستايي 5 - 

 روزانه 25581  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري سعه روستاييتو 4 -
 روزانه 25582  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان توسعه روستايي 3 -
 روزانه 25583 مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان توسعه روستايي 7 -
 روزانه 25584  رشت -ه گيالن دانشگا توسعه روستايي 7 -
 روزانه 25585  خرم آباد -دانشگاه لرستان  توسعه روستايي 5 -

 روزانه 25586  دانشگاه ياسوج توسعه روستايي 5 - 
 نوبت دوم 25587  دانشگاه ايالم توسعه روستايي 4 - 
 نوبت دوم 25588  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  توسعه روستايي 3 - 
 نوبت دوم 25589  دانشگاه بيرجند روستاييتوسعه  2 - 
 نوبت دوم 25590  دانشگاه تبريز توسعه روستايي 2 - 
 نوبت دوم 25591  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) توسعه روستايي 3 - 
 نوبت دوم 25592  دانشگاه زنجان توسعه روستايي 2 - 
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 ) 1ي (كد ضريب توسعه روستاي - 1325  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 
 نوبت دوم 25593  دانشگاه صنعتي اصفهان توسعه روستايي 3 -

 نوبت دوم 25594  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري توسعه روستايي 2 - 
 نوبت دوم 25595  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان توسعه روستايي 1 -

 نوبت دوم 25596  رشت -دانشگاه گيالن  توسعه روستايي 7 - 

 نوبت دوم 25597  خرم آباد -دانشگاه لرستان  توسعه روستايي 4 - 

 
 نوبت دوم 25598  دانشگاه ياسوج توسعه روستايي 3 -

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 25599  دانشگاه تبريز توسعه روستايي 3 -

 
 توسعه روستايي 1 -

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 
 پرديس خودگردان 25600  در اتوبان تهران كرج)

 پيام نور 25601  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  توسعه روستايي 3 - 

 غيرانتفاعي 25602  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  توسعه روستايي 7 - 

 ) 1مديريت كشاورزي (كد ضريب  - 1327

 روزانه 25603  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) مديريت كشاورزي 4 -  

 روزانه 25604  اه شهركرددانشگ مديريت كشاورزي 5 - 

 روزانه 25605  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت كشاورزي 5 - 

 نوبت دوم 25606  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) مديريت كشاورزي 3 - 

 
 نوبت دوم 25607  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت كشاورزي 5 -

 ) 1هندسي فضاي سبز (كد ضريب م - 1328

 روزانه 25608  دانشگاه تبريز مهندسي فضاي سبز 7 -  

 روزانه 25609  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) مهندسي فضاي سبز 3 - 

 روزانه 25610  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي فضاي سبز 3 - 

 
 نوبت دوم 25611  ريزدانشگاه تب مهندسي فضاي سبز 5 -

 نوبت دوم 25612  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) مهندسي فضاي سبز 2 - 

 نوبت دوم 25613  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي فضاي سبز 2 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز خودگردان پرديس 25614  دانشگاه تبريز مهندسي فضاي سبز 7 -  

 غيرانتفاعي 25615  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  مهندسي فضاي سبز 7 - 

 
 غيرانتفاعي 25616  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  مهندسي فضاي سبز 7 -

 غيرانتفاعي 25617  محالت -موسسه غيرانتفاعي مهرگان  مهندسي فضاي سبز 7 - 
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  صفحه 282 
 

  حصيلي كارشناسي ارشد گروه هــــنرهاي تكدرشته محل -5جدول شماره 
 )1اي و مديريت شهري (كد ضريب ريزي شهري، منطقهمجموعه برنامه - 1350

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 25618  ه اروميهدانشگا ريزي شهريبرنامه 15 -  
 روزانه 25619  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  ريزي شهريبرنامه 8 - 
 روزانه 25620  دانشگاه تبريز ريزي شهريبرنامه 6 - 
 روزانه 25621  دانشگاه تربيت مدرس ريزي شهريبرنامه 5 - 

 روزانه 25622  مدرسدانشگاه تربيت  ريزي شهريبرنامه 4 - فاقد خوابگاه
 روزانه 25623  دانشگاه تهران ريزي شهريبرنامه 6 - 
 روزانه 25624  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي شهريبرنامه 6 - 
 روزانه 25625  دانشگاه شيراز ريزي شهريبرنامه 10 - 
 روزانه 25626  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ريزي شهريبرنامه 12 - 
 روزانه 25627  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ريزي شهريبرنامه 8 - 
 روزانه 25628  سنندج - دانشگاه كردستان  ريزي شهريبرنامه 9 - 
 روزانه 25629  رشت -دانشگاه گيالن  ريزي شهريبرنامه 10 - 
 روزانه 25630  بابلسر -دانشگاه مازندران  ريزي شهريبرنامه 10 - 
 روزانه 25631  دانشگاه هنر ريزي شهريبرنامه 13 - 
 روزانه 25632  دانشگاه هنر اصفهان ريزي شهريبرنامه 12 - 
 روزانه 25633  دانشگاه يزد ريزي شهريبرنامه 10 - 
 روزانه 25634  دانشگاه تربيت مدرس ايريزي منطقهبرنامه 5 - 

 روزانه 25635  سدانشگاه تربيت مدر ايريزي منطقهبرنامه 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 25636  دانشگاه تهران ايريزي منطقهبرنامه 4 - 
 روزانه 25637  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ايريزي منطقهبرنامه 6 - 
 روزانه 25638  دانشگاه شيراز ايريزي منطقهبرنامه 6 - 
 روزانه 25639  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ايريزي منطقهبرنامه 8 - 
 روزانه 25640  رشت -دانشگاه گيالن  ايريزي منطقهبرنامه 10 - 
 روزانه 25641  دانشگاه تهران مديريت شهري 4 - 
 روزانه 25642  دانشگاه هنر مديريت شهري 8 - 
 روزانه 26448  دانشگاه بجنورد  ريزي شهريبرنامه 12 - 

انهروز 26487  دانشگاه يزد ايريزي منطقهبرنامه 7 -    

 نوبت دوم 25643  دانشگاه اروميه ريزي شهريبرنامه 5 - 
 نوبت دوم 25644  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  ريزي شهريبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 25645  دانشگاه تبريز ريزي شهريبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 25646  دانشگاه تهران ريزي شهريبرنامه 6 - 
 نوبت دوم 25647  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي شهريبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 25648  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ريزي شهريبرنامه 8 - 
 نوبت دوم 25649  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ريزي شهريبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 25650  رشت -دانشگاه گيالن  ريزي شهريبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 25651  بابلسر -دانشگاه مازندران  ريزي شهريبرنامه 6 - 
 نوبت دوم 25652  دانشگاه يزد ريزي شهريبرنامه 3 - 
 نوبت دوم 25653  دانشگاه تهران ايريزي منطقهبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 25654  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ايريزي منطقهبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 25655  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ايريزي منطقهبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 25656  رشت -دانشگاه گيالن  ايريزي منطقهبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 25657  دانشگاه تهران مديريت شهري 4 - 

 نوبت دوم 26488  دانشگاه يزد ايريزي منطقهبرنامه 2 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 25658  دانشگاه تبريز ريزي شهريبرنامه 6 -

 پرديس خودگردان 25659  دانشگاه تربيت مدرس ريزي شهريبرنامه 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ريزي شهريبرنامه 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 25660  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 25661  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي شهريبرنامه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25662  دانشگاه شيراز ريزي شهريبرنامه 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25663  سنندج - دانشگاه كردستان  ي شهريريزبرنامه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25664  دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در كرج) ريزي شهريبرنامه 13 - 
 پرديس خودگردان 25665  دانشگاه يزد ريزي شهريبرنامه 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25666  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ايريزي منطقهبرنامه 6 - خودگردان دانشگاه محل تحصيل پرديس
 پرديس خودگردان 25667  دانشگاه شيراز ايريزي منطقهبرنامه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25668  رشت -ن دانشگاه گيال ايريزي منطقهبرنامه 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 25669  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  ريزي شهريبرنامه 15 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 25670  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  ريزي شهريبرنامه 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 25671  بجنورد -ه غيرانتفاعي اشراق موسس ريزي شهريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25672  مشهد - موسسه غيرانتفاعي بينالود  ريزي شهريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25673  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي پرتو  ريزي شهريبرنامه 20 - 
تفاعيغيران 25674  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  ريزي شهريبرنامه 20 -   

 غيرانتفاعي 25675  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  ريزي شهريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25676  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  ريزي شهريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25677  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  ريزي شهريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25678  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  زي شهريريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25679  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  ريزي شهريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25680  شهركرد -موسسه غيرانتفاعي نور هدايت  ريزي شهريبرنامه 20 - 
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  صفحه 283 
 

 )1اي و مديريت شهري (كد ضريب ي شهري، منطقهريزمجموعه برنامه - 1350  ادامه  

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 25681  شيراز –موسسه غيرانتفاعي آپادانا  ريزي شهريبرنامه 20 -
 غيرانتفاعي 25682  مشهد - موسسه غيرانتفاعي بينالود  شهري مديريت 20 -

 غيرانتفاعي 25683  نوشهر - موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  مديريت شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25684  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  مديريت شهري 20 - 

 مجازي غيرانتفاعي 25685  تهران -مجازي نور طوبي  موسسه غيرانتفاعي ريزي شهريبرنامه 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 25686  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مديريت شهري 40 - آموزش محور

 ) 1مجموعه طراحي شهري (كد ضريب  - 1351

 روزانه 25687  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  طراحي شهري 3 -  
 روزانه 25688  قزوين - اه بين المللي امام خميني (ره ) دانشگ طراحي شهري 8 - 
 روزانه 25689  دانشگاه تبريز طراحي شهري 5 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 25690  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  طراحي شهري 4 -

 روزانه 25691  دانشگاه تربيت مدرس طراحي شهري 8 - 
 روزانه 25692  دانشگاه تربيت مدرس طراحي شهري 4 - فاقد خوابگاه

 روزانه 25693  دانشگاه تهران طراحي شهري 4 - 
 روزانه 25694  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  طراحي شهري 6 - 
 روزانه 25695  دانشگاه شيراز طراحي شهري 10 - 

 روزانه 25696  دزفول - شاپور دانشگاه صنعتي جندي  طراحي شهري 8 -
 روزانه 25697  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي شهري 9 - 
 روزانه 25698  دانشگاه فردوسي مشهد طراحي شهري 5 - 
 روزانه 25699  سنندج - دانشگاه كردستان  طراحي شهري 10 - 

 روزانه 25700  دانشگاه هنر طراحي شهري 13 -
 روزانه 25701  دانشگاه هنر اسالمي تبريز طراحي شهري 10 - 
 روزانه 25702  دانشگاه هنر اصفهان طراحي شهري 12 - 
 روزانه 25703  دانشگاه يزد طراحي شهري 9 - 

 نوبت دوم 25704  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  طراحي شهري 2 -
 نوبت دوم 25705  دانشگاه تبريز طراحي شهري 4 - 
 نوبت دوم 25706  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  طراحي شهري 4 - 
 نوبت دوم 25707  دانشگاه تهران طراحي شهري 4 - 

 نوبت دوم 25708  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  طراحي شهري 2 -
 نوبت دوم 25709  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي شهري 5 - 
 نوبت دوم 25710  شگاه فردوسي مشهددان طراحي شهري 2 - 
 نوبت دوم 25711  دانشگاه هنر اسالمي تبريز طراحي شهري 5 - 

 نوبت دوم 25712  دانشگاه يزد طراحي شهري 3 -
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 25713  دانشگاه تبريز طراحي شهري 5 -

 پرديس خودگردان 25714  دانشگاه تربيت مدرس طراحي شهري 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 طراحي شهري 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 25715  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
يس خودگردانپرد 25716  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  طراحي شهري 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 25717  دانشگاه شيراز طراحي شهري 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25718  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي شهري - 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25719  انشگاه در كرج)دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان د طراحي شهري 13 - 
 پرديس خودگردان 25720  دانشگاه يزد طراحي شهري 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 25721  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  طراحي شهري 10 -
 غيرانتفاعي 25722  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  طراحي شهري 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 25723  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  طراحي شهري 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 25724  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  طراحي شهري 20 - 

 غيرانتفاعي 25725  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  طراحي شهري 20 -
 غيرانتفاعي 25726  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  طراحي شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25727  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  طراحي شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25728  گرمسار - موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  طراحي شهري 20 - 

 غيرانتفاعي 25729  قزوين -غيرانتفاعي عالمه دهخدا  موسسه طراحي شهري 20 -
 غيرانتفاعي 25730  رامسر - موسسه غيرانتفاعي كسري  طراحي شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25731  نوشهر - موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  طراحي شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25732  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  طراحي شهري 20 - 

 غيرانتفاعي 25733  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  طراحي شهري 20 -
 غيرانتفاعي 25734  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  طراحي شهري 20 - 

 مجازي غيرانتفاعي 25735  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  طراحي شهري 40 - آموزش محور
 ) 2ي شهري (كد ضريب مجموعه طراح - 1351

 غيرانتفاعي 25736  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر طراحي فضاهاي آموزشي 20 -  
 ) 1مجموعه معماري (كد ضريب  - 1352

 روزانه 25737  دانشگاه اروميه مهندسي معماري 15 -  
 روزانه 25738  دانشگاه ايالم مهندسي معماري 6 - 
 روزانه 25739  همدان - ي سينا دانشگاه بوعل مهندسي معماري 10 - 
 روزانه 25740  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معماري 8 - 
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  صفحه 284 
 

 ) 1مجموعه معماري (كد ضريب  - 1352  ادامه  

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال
 صيليدوره تح  تحصيل

دوم  اول
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 وزارت آموزش و پرورش
 روزانه 25741  تهران –دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي معماري 9 -
 روزانه 25742  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معماري 8 -

وزانهر 25743  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معماري 4 - فاقد خوابگاه  

 روزانه 25744  دانشگاه تهران مهندسي معماري 7 - 
 روزانه 25745  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي معماري 9 - 

 روزانه 25746  كرمانشاه - دانشگاه رازي  مهندسي معماري 16 -
 روزانه 25747  دانشگاه زنجان مهندسي معماري 13 -

 روزانه 25748  كرمان -باهنر دانشگاه شهيد  مهندسي معماري 12 - 
 روزانه 25749  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي معماري 11 - 

 روزانه 25750  دانشگاه شيراز مهندسي معماري 14 -
 روزانه 25751  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور  مهندسي معماري 20 -

هروزان 25752  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معماري 16 -   

 روزانه 25753  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي معماري 6 - 
 روزانه 25754  دانشگاه كاشان مهندسي معماري 13 -
 روزانه 25755  سنندج - دانشگاه كردستان  مهندسي معماري 14 -

 روزانه 25756  گرگان - دانشگاه گلستان  مهندسي معماري 15 - 
 روزانه 25757  شتر -دانشگاه گيالن  مهندسي معماري 13 - 

 روزانه 25758  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي معماري 13 -
 روزانه 25759  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي معماري 20 -

 روزانه 25760  دانشگاه هنر مهندسي معماري 16 - 
 روزانه 25762  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري 10 - فقط زن

 روزانه 25761  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري 10 - مردفقط 
 روزانه 25763  دانشگاه هنر اصفهان مهندسي معماري 16 -

 روزانه 25764  دانشگاه يزد مهندسي معماري 14 - 
 روزانه 25765  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش معماري آموزشي و فرهنگي 8 - 

 روزانه 25766  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش فضاهاي درماني و بهداشتي 8 -
 روزانه 25767  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش مسكن 8 -
 روزانه 25768  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش پايداري 8 -
 روزانه 25769  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش فناوري 8 -

 روزانه 26449  دانشگاه بجنورد  مهندسي معماري 12 - 
 نوبت دوم 25770  دانشگاه اروميه مهندسي معماري 5 -
 نوبت دوم 25771  دانشگاه ايالم مهندسي معماري 3 -
 نوبت دوم 25772  همدان - سينا  دانشگاه بوعلي مهندسي معماري 3 -
 نوبت دوم 25773  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معماري 2 -
 نوبت دوم 25774  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي معماري 9 -
 نوبت دوم 25775  دانشگاه تهران مهندسي معماري 7 -
 نوبت دوم 25776  سبزوار - ه حكيم سبزواري دانشگا مهندسي معماري 1 -
 نوبت دوم 25777  دانشگاه زنجان مهندسي معماري 2 -
 نوبت دوم 25778  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي معماري 6 -
 نوبت دوم 25779  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي معماري 3 -
 نوبت دوم 25780  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معماري 8 -
 نوبت دوم 25781  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي معماري 3 -
 نوبت دوم 25782  دانشگاه كاشان مهندسي معماري 9 -

 نوبت دوم 25783  گرگان - دانشگاه گلستان  مهندسي معماري 3 - 
 

 نوبت دوم 25784  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي معماري - 11
 نوبت دوم 25785  بابلسر -اه مازندران دانشگ مهندسي معماري 10 - 
 نوبت دوم 25786  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي معماري 8 - 

 نوبت دوم 25787  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري 2 - فقط مرد
 نوبت دوم 25788  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري 2 - فقط زن

 نوبت دوم 25789  نشگاه يزددا مهندسي معماري 5 - 
 نوبت دوم 25790  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش معماري آموزشي و فرهنگي 2 - 
 نوبت دوم 25791  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش فضاهاي درماني و بهداشتي 2 - 

 نوبت دوم 25792  تهران -اه علم و صنعت ايران دانشگ مهندسي معماري گرايش مسكن 4 -
 نوبت دوم 25793  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش پايداري 4 -
 نوبت دوم 25794  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش فناوري 4 -

 پرديس خودگردان 25795  دانشگاه تربيت مدرس يمهندسي معمار 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مهندسي معماري 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 25796  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
ردانپرديس خودگ 25797  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي معماري 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 25798  دانشگاه كاشان مهندسي معماري 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25799  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي معماري 13 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25800  كرج)دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در  مهندسي معماري 16 -
 پرديس خودگردان 25801  دانشگاه يزد مهندسي معماري 14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25802  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش مسكن - 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25803  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش پايداري - 8 انشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان د
 پرديس خودگردان 25804  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش فناوري - 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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  صفحه 285 
 

 ) 1مجموعه معماري (كد ضريب  - 1352  ادامه  

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 پيام نور 25805  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  مهندسي معماري 15 -
 پيام نور 25806  تهران شرق -تان تهران دانشگاه پيام نور اس مهندسي معماري 10 -

 پيام نور 25807  مركز بندر عباس -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مهندسي معماري 15 - 
 پيام نور 25808  مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مهندسي معماري 15 - 

 پيام نور 25809  واحد قشم -مزگان دانشگاه پيام نور استان هر مهندسي معماري 15 -
 غيرانتفاعي 25810  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مهندسي معماري 20 -

 غيرانتفاعي 25811  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25812  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  مهندسي معماري 20 - 

 غيرانتفاعي 25813  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25814  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي معماري 20 -

 غيرانتفاعي 25815  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25816  اصفهان - يد اشرفي اصفهاني دانشگاه غيرانتفاعي شه مهندسي معماري 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 25817  نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25818  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مهندسي معماري 20 -

 غيرانتفاعي 25819  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25820  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  مهندسي معماري 20 - 

 غيرانتفاعي 25821  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25822  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني مهندسي معماري 20 -

 غيرانتفاعي 25823  آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  ندسي معماريمه 20 - 
 غيرانتفاعي 25824  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  مهندسي معماري 20 - 

 غيرانتفاعي 25825  موسسه غيرانتفاعي آمل مهندسي معماري 20 -
تفاعيغيران 25826  تنكابن - موسسه غيرانتفاعي آيندگان  مهندسي معماري 20 -  

 غيرانتفاعي 25827  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25828  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك  مهندسي معماري 20 - 

 غيرانتفاعي 25829  رشت - موسسه غيرانتفاعي احرار  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25830  شيراز - موسسه غيرانتفاعي ارم مهندسي معماري 20 -

 غيرانتفاعي 25831  تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25832  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  مهندسي معماري 20 - 

 غيرانتفاعي 25833  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25834  جهرم -موسسه غيرانتفاعي انديشه  سي معماريمهند 20 -

 غيرانتفاعي 25835  قروه -موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25836  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  مهندسي معماري 20 - 

يرانتفاعيغ 25837  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  مهندسي معماري 20 -  

 غيرانتفاعي 25838  مشهد - موسسه غيرانتفاعي بينالود  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25839  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي پرتو  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25840  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  مهندسي معماري 20 - 

 غيرانتفاعي 25841  قم -نتفاعي پويش موسسه غيرا مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25842  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  مهندسي معماري 20 -

 غيرانتفاعي 25843  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25844  المرد - موسسه غيرانتفاعي تابناك  مهندسي معماري 20 - 

 غيرانتفاعي 25845  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25846  خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي معماري 20 -

 غيرانتفاعي 25847  رشت -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25848  كرمانشاه -جهاد دانشگاهي  موسسه غيرانتفاعي مهندسي معماري 20 - 

 غيرانتفاعي 25849  همدان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25850  شيراز - موسسه غيرانتفاعي حافظ  مهندسي معماري 20 -

 غيرانتفاعي 25851  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25852  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  مهندسي معماري 20 - 

 غيرانتفاعي 25853  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25854  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مهندسي معماري 20 -

 غيرانتفاعي 25855  رشت -عي راهبرد شمال موسسه غيرانتفا مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25856  موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرج مهندسي معماري 20 - فقط زن

 غيرانتفاعي 25857  سمنان -موسسه غيرانتفاعي رشد دانش  مهندسي معماري 20 -
يرانتفاعيغ 25858  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  مهندسي معماري 20 -  

 غيرانتفاعي 25859  زنجان - موسسه غيرانتفاعي روزبه  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25860  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مهندسي معماري 20 - 

 غيرانتفاعي 25861  ساري -موسسه غيرانتفاعي ساريان  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25862  اصفهان -سپهرموسسه غيرانتفاعي  مهندسي معماري 20 -

 غيرانتفاعي 25863  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25864  مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان  مهندسي معماري 20 - 

 غيرانتفاعي 25865  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25866  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  مهندسي معماري 20 -

 غيرانتفاعي 25867  گنبد كاووس - موسسه غيرانتفاعي شمس  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25868  آستارا -موسسه غيرانتفاعي شهريار  مهندسي معماري 20 - 

 غيرانتفاعي 25869  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صائب  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25870  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم  مهندسي معماري 20 -
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گروه هنـرهاي تحصيلي كدرشته محل 5جدول شماره                              1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 286 
 

 ) 1مجموعه معماري (كد ضريب  - 1352  ادامه  

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 25871  بابل –موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  ندسي معماريمه 20 -
 غيرانتفاعي 25872  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  مهندسي معماري 20 -

 غيرانتفاعي 25873  كرمان - موسسه غيرانتفاعي عرفان  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25874  گرمسار - ني موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمنا مهندسي معماري 20 - 

 غيرانتفاعي 25875  رفسنجان - موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25876  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  مهندسي معماري 20 -

يغيرانتفاع 25877  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  مهندسي معماري 20 -   

 غيرانتفاعي 25878  كاشان - موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25879  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  مهندسي معماري 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 25880  صفهانا -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25881  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25882  رشت - موسسه غيرانتفاعي كادوس  مهندسي معماري 20 - 

 غيرانتفاعي 25883  نوشهر - موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25884  قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر عماريمهندسي م 20 -

 غيرانتفاعي 25885  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25886  بوشهر - موسسه غيرانتفاعي ليان  مهندسي معماري 20 - 

تفاعيغيران 25887  سنندج - موسسه غيرانتفاعي ماد  مهندسي معماري 20 -  

 غيرانتفاعي 25888  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25889  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25890  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  مهندسي معماري 20 - 

 غيرانتفاعي 25891  آبادان -ه غيرانتفاعي مهر اروند موسس مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25892  گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  مهندسي معماري 20 -

 غيرانتفاعي 25893  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  مهندسي معماري 20 - 
يرانتفاعيغ 25894  بروجرد - موسسه غيرانتفاعي ياسين  مهندسي معماري 20 -   

 غيرانتفاعي 25895  اردبيل -موسسه غير انتفاعي سبالن  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25896  شيراز - موسسه غيرانتفاعي آپادانا  مهندسي معماري 20 -

 غيرانتفاعي 25897  موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25898  تهران -وسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس م مهندسي معماري گرايش مسكن 20 - 

 ) 2مجموعه معماري (كد ضريب  - 1352

 روزانه 25899  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معماري منظر 8 -  
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 وزارت آموزش و پرورش
 روزانه 25900  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي معماري منظر 4 -

 روزانه 25901  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معماري منظر 8 - 
 روزانه 25902  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معماري منظر 4 - فاقد خوابگاه

 روزانه 25903  دانشگاه تهران مهندسي معماري منظر 6 - 
 روزانه 25904  تهران -نشگاه شهيد بهشتي دا مهندسي معماري منظر 7 - 
 روزانه 25905  دانشگاه شيراز مهندسي معماري منظر 9 - 

 روزانه 25906  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري منظر 5 -
 نوبت دوم 25907  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معماري منظر 2 - 
 نوبت دوم 25908  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ي معماري منظرمهندس 4 - 
 نوبت دوم 25909  دانشگاه تهران مهندسي معماري منظر 4 - 

 نوبت دوم 25910  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي معماري منظر 2 -
دوم نوبت 25911  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري منظر 3 -   

 پرديس خودگردان 25912  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معماري منظر 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25913  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي معماري منظر 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 25914  تهران -  دانشگاه غيرانتفاعي خاتم مهندسي معماري منظر 20 -
 غيرانتفاعي 25915  مشهد - موسسه غيرانتفاعي بينالود  مهندسي معماري منظر 20 - 
 غيرانتفاعي 25916  شيراز - موسسه غيرانتفاعي حافظ  مهندسي معماري منظر 20 - 

يرانتفاعيغ 25917  موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرج مهندسي معماري منظر 20 - فقط زن  

 غيرانتفاعي 25918  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  مهندسي معماري منظر 20 -
 غيرانتفاعي 25919  گرمسار - موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  مهندسي معماري منظر 20 - 
 غيرانتفاعي 25920  نوشهر - موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  مهندسي معماري منظر 20 - 
 غيرانتفاعي 25921  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  ندسي معماري منظرمه 20 - 

 غيرانتفاعي 25922  محالت -موسسه غيرانتفاعي مهرگان  مهندسي معماري منظر 20 -
 ) 3مجموعه معماري (كد ضريب  - 1352

 روزانه 25923  دانشگاه قم مهندسي معماري اسالمي 11 -  فقط مرد
 روزانه 25924  دانشگاه قم مهندسي معماري اسالمي 11 - فقط زن - انتهاي دفترچه  توضيحات در

 روزانه 25925  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري اسالمي 10 - فقط زن
 روزانه 25926  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري اسالمي 10 - فقط مرد
 نوبت دوم 25927  شگاه هنر اسالمي تبريزدان مهندسي معماري اسالمي 2 - فقط مرد
 نوبت دوم 25928  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري اسالمي 2 - فقط زن
 غيرانتفاعي 25929  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي معماري اسالمي 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 25930  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  الميمهندسي معماري اس 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 25931  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  مهندسي معماري اسالمي 20 - 

 غيرانتفاعي 25932  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مهندسي معماري اسالمي 20 -
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  صفحه 287 
 

 ) 3(كد ضريب  مجموعه معماري - 1352  ادامه  

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 25933  موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرج مهندسي معماري اسالمي 20 - فقط زن

 ) 4(كد ضريب مجموعه معماري  - 1352

 روزانه 25934  دانشگاه تهران مطالعات معماري ايران 6 -  
 روزانه 25935  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مطالعات معماري ايران 7 -

 روزانه 25936  دانشگاه هنر مطالعات معماري ايران 7 - 
 روزانه 25937  دانشگاه هنر اصفهان مطالعات معماري ايران 12 - 
 نوبت دوم 25938  دانشگاه تهران ات معماري ايرانمطالع 4 - 

 نوبت دوم 25939  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مطالعات معماري ايران 2 -
 پرديس خودگردان 25940  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مطالعات معماري ايران 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 25941  يزد - يرانتفاعي امام جواد(ع) موسسه غ مطالعات معماري ايران 20 - 
 غيرانتفاعي 25942  موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرج مطالعات معماري ايران 20 - فقط زن

 غيرانتفاعي 25943  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  مطالعات معماري ايران 20 -
 غيرانتفاعي 25944  قم - غيرانتفاعي هنر و انديشه اسالمي موسسه  مطالعات معماري ايران 20 - 

 ) 5مجموعه معماري (كد ضريب  - 1352

 روزانه 25945  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بازسازي پس از سانحه 7 -  
 نوبت دوم 25946  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بازسازي پس از سانحه 2 - 

 پرديس خودگردان 25947  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بازسازي پس از سانحه 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 ) 6مجموعه معماري (كد ضريب  - 1352

 روزانه 25948  دانشگاه تهران معماري داخلي 6 -  
 روزانه 25949  دانشگاه هنر معماري داخلي 13 - 
 نوبت دوم 25950  دانشگاه تهران معماري داخلي 4 - 

 ي داخليمعمار 13 - 
دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 

 پرديس خودگردان 25951  كرج)
 غيرانتفاعي 25952  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي معماري داخلي 20 -

 غيرانتفاعي 25953  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  معماري داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 25954  تهران -وره دانشگاه غيرانتفاعي س معماري داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 25955  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  معماري داخلي 20 - 

 غيرانتفاعي 25956  تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  معماري داخلي 20 -
 غيرانتفاعي 25957  مشهد - موسسه غيرانتفاعي بينالود  معماري داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 25958  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  ماري داخليمع 20 - 
 غيرانتفاعي 25959  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  معماري داخلي 20 - 

 غيرانتفاعي 25960  مشهد - موسسه غيرانتفاعي فردوس  معماري داخلي 20 -
 غيرانتفاعي 25961  نوشهر - موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  معماري داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 25962  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني معماري داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 25963  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  معماري داخلي 20 - 

 غيرانتفاعي 25964  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  معماري داخلي 20 -
 غيرانتفاعي 25965  گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  ماري داخليمع 20 - 
 غيرانتفاعي 25966  شيراز - موسسه غيرانتفاعي آپادانا  معماري داخلي 20 - 

 ) 1هاي تاريخي (كد ضريب مرمت و احياي ابنيه و بافت - 1353

  - 8 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 معماري حفاظت و مرمت ميراث
 روزانه 25967  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

 - 4 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 روزانه 25968  دانشگاه تهران

 - 7 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 روزانه 25969  تهران -هشتي دانشگاه شهيد ب

 - 8 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 روزانه 25970  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 8 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 روزانه 25971  دانشگاه هنر

 - 8 
هاي تاريخي گرايش ت و احياي ابنيه و بافتمرم

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 روزانه 25972  دانشگاه هنر اصفهان

 - 4 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث شهري
 روزانه 25973  دانشگاه تهران

 - 8 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 رمت ميراث شهريحفاظت و م
 روزانه 25974  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 8 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث شهري
 روزانه 25975  دانشگاه هنر

 - 8 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث شهري
 روزانه 25976  دانشگاه هنر اصفهان

 - 2 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 نوبت دوم 25977  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

 - 2 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 نوبت دوم 25978  دانشگاه تهران

 - 2 
هاي تاريخي گرايش و احياي ابنيه و بافت مرمت

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 نوبت دوم 25979  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
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 ) 1هاي تاريخي (كد ضريب مرمت و احياي ابنيه و بافت - 1353  ادامه  

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 2 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 نوبت دوم 25980  تهران –دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 2 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث شهري
 نوبت دوم 25981  دانشگاه تهران

 - 2 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث شهري
 نوبت دوم 25982  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 پرديس خودگردان 25983  تهران -شتي دانشگاه شهيد به

 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 پرديس خودگردان 25984  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي تاريخي گرايش تمرمت و احياي ابنيه و باف

 حفاظت و مرمت ميراث شهري
 پرديس خودگردان 25985  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 20 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 غيرانتفاعي 25986  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس 

 ) 1د ضريب نمايش عروسكي (ك - 1356

 روزانه 25987  دانشگاه تهران نمايش عروسكي 3 -  
 نوبت دوم 25988  دانشگاه تهران نمايش عروسكي 3 - 

 ) 1مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  -  1357

 روزانه 25989  دانشگاه تربيت مدرس كارگرداني نمايش 6 -  
 روزانه 25990  درسدانشگاه تربيت م كارگرداني نمايش 4 - فاقد خوابگاه

 روزانه 25991  دانشگاه تهران كارگرداني نمايش 3 -
 روزانه 25992  دانشگاه هنر كارگرداني نمايش 15 - 
 نوبت دوم 25993  دانشگاه تهران كارگرداني نمايش 3 - 

 كارگرداني نمايش 15 - 
دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 

دگردانپرديس خو 25994  كرج)  

 غيرانتفاعي 25995  نوشهر - موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  كارگرداني نمايش 20 - 
 غيرانتفاعي 25996  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  كارگرداني نمايش 20 -

 ) 2مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  -  1357

 روزانه 25997  دانشگاه تربيت مدرس سينما 6 -  
هفا  روزانه 25998  دانشگاه تربيت مدرس سينما 4 - قد خوابگا

 روزانه 25999  دانشگاه تهران سينما 3 - 
 روزانه 26000  دانشگاه هنر سينما 15 - 
 نوبت دوم 26001  دانشگاه تهران سينما 3 - 

 پرديس خودگردان 26002  دانشگاه تربيت مدرس سينما 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 سينما 15 - 
دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 

 پرديس خودگردان 26003  كرج)

 غيرانتفاعي 26004  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  سينما 20 - 
 غيرانتفاعي 26005  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر سينما 20 - 
 غيرانتفاعي 26006  رنوشه - موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  سينما 20 - 

 ) 3مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  -  1357
 روزانه 26007  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  توليد سيما 10 -  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -ويژه طالب 

 نوبت دوم 26008  واحد قم -سيماي جمهوري اسالمي ايران  دانشكده صدا و توليد سيما 10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 ) 4مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  -  1357

 روزانه 26009  دانشگاه تربيت مدرس ادبيات نمايشي  6 -  
 روزانه 26010  دانشگاه تربيت مدرس ادبيات نمايشي  1 - فاقد خوابگاه

 روزانه 26011  دانشگاه تهران ادبيات نمايشي  3 -
 روزانه 26012  دانشگاه هنر ادبيات نمايشي  15 - 

 روزانه 26013  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  ادبيات نمايشي  10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -ويژه طالب 
فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  -ويژه طالب   روزانه 26014  واحد قم -كده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران دانش ادبيات نمايشي  10 -

 نوبت دوم 26015  دانشگاه تهران ادبيات نمايشي  3 -
 نوبت دوم 26016  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  ادبيات نمايشي  10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

فقط زن -دفترچه  شرايط در انتهاي -ويژه طالب   نوبت دوم 26017  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  ادبيات نمايشي  10 -
 پرديس خودگردان 26018  دانشگاه تربيت مدرس ادبيات نمايشي  6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 26019  انشگاه در كرج)دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان د ادبيات نمايشي  15 -
 غيرانتفاعي 26020  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  ادبيات نمايشي  20 - 
 غيرانتفاعي 26021  تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان  ادبيات نمايشي  20 - 
فاعيغيرانت 26022  شيراز - موسسه غيرانتفاعي هنر  ادبيات نمايشي  20 -   

 غيرانتفاعي 26023  قم - موسسه غيرانتفاعي هنر و انديشه اسالمي  ادبيات نمايشي  20 -
 ) 5مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  -  1357

 روزانه 26024  دانشگاه تربيت مدرس بازيگري 6 -  
 روزانه 26025  دانشگاه تربيت مدرس بازيگري 4 - فاقد خوابگاه

 روزانه 26026  نشگاه هنردا بازيگري 15 - 
 پرديس خودگردان 26027  دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در كرج) بازيگري 15 - 
 غيرانتفاعي 26028  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني بازيگري 20 - 
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 ) 5مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  - 1357  ادامه  

  توضيحات
ذيرش پظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 26029  تبريز –موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  بازيگري 20 -

 ) 6مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  -  1357
 روزانه 26030  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگي گرايش نمايشيتهيه 3 -  قط زنف -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 26031  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگي گرايش نمايشيتهيه 4 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 26032  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران يش مستندكنندگي گراتهيه 4 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 26033  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگي گرايش مستندتهيه 4 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 26034  اسالمي ايران دانشگاه صدا و سيماي جمهوري كنندگي گرايش آموزشيتهيه 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 26035  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگي گرايش نمايشيتهيه 7 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 26036  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگي گرايش مستندتهيه 7 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 26037  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگي گرايش آموزشيتهيه 5 - اي دفترچهشرايط در انته
 ) 7مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  -  1357

 روزانه 26038  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران راديو گرايش نويسندگي 5 -  فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 26039  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران راديو گرايش نويسندگي 5 - فقط مرد -رايط در انتهاي دفترچه ش

 روزانه 26040  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگيراديو گرايش سردبيري و تهيه 6 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 26041  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگيراديو گرايش سردبيري و تهيه 4 - فقط زن -چه شرايط در انتهاي دفتر

 نوبت دوم 26042  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران راديو گرايش نويسندگي 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 26043  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگيو تهيه راديو گرايش سردبيري 10 - شرايط در انتهاي دفترچه

 ) 1مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358

 روزانه 26044  دانشگاه تربيت مدرس تصوير متحرك (انيميشن) 6 -  
 روزانه 26045  دانشگاه تربيت مدرس تصوير متحرك (انيميشن) 4 - فاقد خوابگاه

 روزانه 26046  دانشگاه تهران تصوير متحرك (انيميشن) 3 - 
 روزانه 26047  دانشگاه هنر تصوير متحرك (انيميشن) 15 -

 نوبت دوم 26048  دانشگاه تهران تصوير متحرك (انيميشن) 3 - 
ردانپرديس خودگ 26049  دانشگاه تربيت مدرس تصوير متحرك (انيميشن) 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

 تصوير متحرك (انيميشن) 3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 26050  صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 26051  دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در كرج) تصوير متحرك (انيميشن) 15 - 
 غيرانتفاعي 26052  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  نيميشن)تصوير متحرك (ا 20 -

 غيرانتفاعي 26053  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  تصوير متحرك (انيميشن) 20 - 
 غيرانتفاعي 26054  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  تصوير متحرك (انيميشن) 20 - 

 ) 2حي (كد ضريب مجموعه هنرهاي تصويري و طرا - 1358
 روزانه 26055  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ارتباط تصويري  - 13  فقط زن

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 26056  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ارتباط تصويري  6 -

 روزانه 26057  بيت مدرسدانشگاه تر ارتباط تصويري  6 - 
 روزانه 26058  دانشگاه تربيت مدرس ارتباط تصويري  3 - فاقد خوابگاه

 روزانه 26059  دانشگاه تهران ارتباط تصويري  4 -
 روزانه 26060  دانشگاه سمنان ارتباط تصويري  8 - 

انهروز 26061  تهران - دانشگاه شاهد  ارتباط تصويري  8 - شرايط در انتهاي دفترچه  

 روزانه 26062  دانشگاه نيشابور ارتباط تصويري  6 - 
 روزانه 26063  دانشگاه هنر ارتباط تصويري  13 -

 نوبت دوم 26064  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ارتباط تصويري  - 5 فقط زن
منوبت دو 26065  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ارتباط تصويري  6 -   

 نوبت دوم 26066  دانشگاه تهران ارتباط تصويري  4 - 
 نوبت دوم 26067  دانشگاه سمنان ارتباط تصويري  4 -

 نوبت دوم 26068  تهران - دانشگاه شاهد  ارتباط تصويري  4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 26069  دانشگاه نيشابور ارتباط تصويري  2 - 

 پرديس خودگردان 26070  دانشگاه تربيت مدرس ارتباط تصويري  3 - ان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگرد

 ارتباط تصويري  4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 26071  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 26072  دانشگاه سمنان ارتباط تصويري  2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 26073  دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در كرج) ارتباط تصويري  13 - 
 غيرانتفاعي 26074  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  ارتباط تصويري  20 - 
 غيرانتفاعي 26075  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  ارتباط تصويري  20 - 

 غيرانتفاعي 26076  يزد (محل تحصيل واحد اردكان) -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  ارتباط تصويري  20 -
 غيرانتفاعي 26077  شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم  ارتباط تصويري  20 - 
 غيرانتفاعي 26078  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  ارتباط تصويري  20 - 
 غيرانتفاعي 26079  ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  ارتباط تصويري  20 - 

 غيرانتفاعي 26080  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  ارتباط تصويري  20 -
 غيرانتفاعي 26081  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر ارتباط تصويري  20 - 
 غيرانتفاعي 26082  بابل -ي موسسه غيرانتفاعي طبر ارتباط تصويري  20 - 
 غيرانتفاعي 26083  مشهد - موسسه غيرانتفاعي فردوس  ارتباط تصويري  20 - 

 غيرانتفاعي 26084  نوشهر - موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  ارتباط تصويري  20 -
 غيرانتفاعي 26085  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  ارتباط تصويري  20 - 
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 ) 2مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358  ادامه  

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 غيرانتفاعي 26086  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  ارتباط تصويري  20 -
 غيرانتفاعي 26087  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  باط تصويريارت  20 -
 غيرانتفاعي 26088  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  ارتباط تصويري  20 -
 غيرانتفاعي 26089  شيراز - موسسه غيرانتفاعي هنر  ارتباط تصويري  20 -
 غيرانتفاعي 26090  شيراز - ادانا موسسه غيرانتفاعي آپ ارتباط تصويري  20 -

 ) 3مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358

 روزانه 26091  دانشگاه تهران تصويرسازي 4 -  
 روزانه 26092  تهران - دانشگاه شاهد  تصويرسازي 6 - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 26093  دانشگاه نيشابور تصويرسازي 8 -
 روزانه 26094  دانشگاه هنر تصويرسازي 13 -
 روزانه 26095  دانشگاه هنر اصفهان تصويرسازي 12 -
 نوبت دوم 26096  دانشگاه تهران تصويرسازي 4 -

 نوبت دوم 26097  تهران - دانشگاه شاهد  تصويرسازي 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 پرديس خودگردان 26098  در كرج) دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تصويرسازي 13 -
 غيرانتفاعي 26099  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  تصويرسازي 20 -
 غيرانتفاعي 26100  يزد (محل تحصيل واحد اردكان) -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  تصويرسازي 20 -
 غيرانتفاعي 26101  مشهد - موسسه غيرانتفاعي فردوس  تصويرسازي 20 -
 غيرانتفاعي 26102  خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  تصويرسازي 20 -
 غيرانتفاعي 26103  نوشهر - موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  تصويرسازي 20 -
 غيرانتفاعي 26104  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  تصويرسازي 20 -

 ) 4ضريب مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي (كد  - 1358
 روزانه 26105  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  نقاشي - 18  فقط زن

 روزانه 26106  دانشگاه تربيت مدرس نقاشي 7 -
 روزانه 26107  دانشگاه تربيت مدرس نقاشي 1 - فاقد خوابگاه

 روزانه 26108  دانشگاه تهران نقاشي 4 -
 روزانه 26109  زاهدان - ان دانشگاه سيستان و بلوچست نقاشي 12 -

 روزانه 26110  تهران - دانشگاه شاهد  نقاشي 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 26111  دانشگاه نيشابور نقاشي 6 -
 روزانه 26112  دانشگاه هنر نقاشي 15 -
 روزانه 26113  دانشگاه هنر اصفهان نقاشي 17 -
 روزانه 26114  دانشگاه يزد نقاشي 11 -

 نوبت دوم 26115  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  نقاشي - 12 فقط زن
 نوبت دوم 26116  دانشگاه تهران نقاشي 4 -

 نوبت دوم 26117  تهران - دانشگاه شاهد  نقاشي 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 26118  دانشگاه نيشابور نقاشي 2 -
 نوبت دوم 26119  دانشگاه يزد نقاشي 4 -

 پرديس خودگردان 26120  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  نقاشي 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 نقاشي 15 - 
دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 

 پرديس خودگردان 26121  كرج)

نتفاعيغيرا 26122  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  نقاشي 20 -  

 غيرانتفاعي 26123  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  نقاشي 20 -
 غيرانتفاعي 26124  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر نقاشي 20 -
 غيرانتفاعي 26125  مشهد - موسسه غيرانتفاعي فردوس  نقاشي 20 -
 غيرانتفاعي 26126  شيراز - موسسه غيرانتفاعي هنر  نقاشي 20 -

 ) 5مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358

 روزانه 26127  دانشگاه تهران عكاسي 4 -  
 روزانه 26128  دانشگاه هنر عكاسي 10 -
 نوبت دوم 26129  دانشگاه تهران عكاسي 4 -
 پرديس خودگردان 26130  دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در كرج) عكاسي 10 -
 غيرانتفاعي 26131  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  عكاسي 20 -
 غيرانتفاعي 26132  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  عكاسي 20 -
 غيرانتفاعي 26133  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  عكاسي 20 -
 غيرانتفاعي 26134  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  عكاسي 20 -

 ) 6مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358

 روزانه 26135  دانشگاه هنر مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي 8 -  
 روزانه 26136  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي 8 -
 روزانه 26137  دانشگاه هنر اصفهان مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي 10 -
 روزانه 26138  دانشگاه هنر اسالمي تبريز گرايش آثار و مواد آليباستان سنجي  8 -
 روزانه 26139  دانشگاه هنر اصفهان باستان سنجي گرايش آثار و مواد آلي 8 -
 روزانه 26140  دانشگاه هنر اسالمي تبريز باستان سنجي گرايش آثار و مواد معدني 8 -
 روزانه 26141  نشگاه هنر اصفهاندا باستان سنجي گرايش آثار و مواد معدني 8 -
 پرديس خودگردان 26142  دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در كرج) مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي 8 -
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 ) 7مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   موزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آ عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول

 روزانه 26143  دانشگاه هنر اسالمي تبريز ساز هوشمندگرايش طراحي شبيه ايهنرهاي رايانه - 10  
 روزانه 26144  دانشگاه هنر اسالمي تبريز ايهاي رايانهگرايش توليد بازي ايهنرهاي رايانه 10 -

 روزانه 26145  دانشگاه هنر اسالمي تبريز گرايش هنرهاي چند رسانه اي ايرايانه هنرهاي 10 - 
 ) 1مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي (كد ضريب  - 1359

 روزانه 26146  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  پژوهش هنر - 7  فقط زن
 روزانه 26147  دانشگاه تربيت مدرس پژوهش هنر 6 -

هف  روزانه 26148  دانشگاه تربيت مدرس پژوهش هنر 2 - اقد خوابگا
 روزانه 26149  دانشگاه تهران پژوهش هنر 4 -
 روزانه 26150  دانشگاه سمنان پژوهش هنر 12 -
 روزانه 26151  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  پژوهش هنر 14 -

 روزانه 26152  تهران - شاهد  دانشگاه پژوهش هنر 10 - شرايط در انتهاي دفترچه

 پژوهش هنر 12 - 
اهواز (محل تحصيل واحد شوشتر  - دانشگاه شهيد چمران 

 روزانه 26153  دانشكده هنر)

 روزانه 26154  دانشگاه شيراز پژوهش هنر 6 -
 روزانه 26155  دانشگاه كاشان پژوهش هنر 5 -
 روزانه 26156  رشت -دانشگاه گيالن  پژوهش هنر 10 -
 روزانه 26157  بابلسر -دانشگاه مازندران  پژوهش هنر 7 -
 روزانه 26158  دانشگاه نيشابور پژوهش هنر 10 -
 روزانه 26159  دانشگاه هنر پژوهش هنر 9 -
 روزانه 26160  دانشگاه هنر اسالمي تبريز پژوهش هنر 10 -
 روزانه 26161  دانشگاه هنر اصفهان پژوهش هنر 15 -

 نوبت دوم 26162  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  پژوهش هنر - 3 فقط زن
 نوبت دوم 26163  دانشگاه تهران پژوهش هنر 4 -
 نوبت دوم 26164  دانشگاه سمنان پژوهش هنر 6 -

 نوبت دوم 26165  تهران - دانشگاه شاهد  پژوهش هنر 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 26166  اشاندانشگاه ك پژوهش هنر 3 -
 نوبت دوم 26167  رشت -دانشگاه گيالن  پژوهش هنر 5 -
 نوبت دوم 26168  بابلسر -دانشگاه مازندران  پژوهش هنر 3 -
 نوبت دوم 26169  دانشگاه نيشابور پژوهش هنر 2 -

 مجازي 26170  دانشگاه تهران پژوهش هنر 40 - آموزش محور
 پرديس خودگردان 26171  دانشگاه تربيت مدرس پژوهش هنر 6 - نشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دا

 پرديس خودگردان 26172  دانشگاه سمنان پژوهش هنر 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 26173  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  پژوهش هنر 14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 26174  دانشگاه شيراز پژوهش هنر 6 - يل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحص
 پرديس خودگردان 26175  بابلسر -دانشگاه مازندران  پژوهش هنر 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

ردانپرديس خودگ 26176  دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در كرج) پژوهش هنر 9 -  

 پيام نور 26177  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  پژوهش هنر 10 -
 مجازي پيام نور 26178  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  پژوهش هنر 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 26179  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  پژوهش هنر 20 -
 غيرانتفاعي 26180  تهران -ه غيرانتفاعي سوره دانشگا پژوهش هنر 20 -
 غيرانتفاعي 26181  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  پژوهش هنر 20 -
 غيرانتفاعي 26182  يزد (محل تحصيل واحد اردكان) -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  پژوهش هنر 20 -
 غيرانتفاعي 26183  ارگرمس -موسسه غيرانتفاعي اديبان  پژوهش هنر 20 -
 غيرانتفاعي 26184  شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم  پژوهش هنر 20 -
 غيرانتفاعي 26185  ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  پژوهش هنر 20 -
 غيرانتفاعي 26186  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  پژوهش هنر 20 -
 غيرانتفاعي 26187  بابل -بري موسسه غيرانتفاعي ط پژوهش هنر 20 -
 غيرانتفاعي 26188  مشهد - موسسه غيرانتفاعي فردوس  پژوهش هنر 20 -
 غيرانتفاعي 26189  نوشهر - موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  پژوهش هنر 20 -
 غيرانتفاعي 26190  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  پژوهش هنر 20 -
 غيرانتفاعي 26191  تهران -تفاعي معماري و هنر پارس موسسه غيران پژوهش هنر 20 -
 غيرانتفاعي 26192  شيراز - موسسه غيرانتفاعي هنر  پژوهش هنر 20 -
 غيرانتفاعي 26193  قم - موسسه غيرانتفاعي هنر و انديشه اسالمي  پژوهش هنر 20 -

 ) 2مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي (كد ضريب  - 1359
 روزانه 26194  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  نايع دستيص - 14  فقط زن

 روزانه 26195  بابلسر -دانشگاه مازندران  صنايع دستي 3 - 
 روزانه 26196  دانشگاه هنر صنايع دستي 15 -
 روزانه 26197  دانشگاه هنر اصفهان صنايع دستي 22 -

 نوبت دوم 26198  تهران - يژه خواهران) دانشگاه الزهرا(س) (و صنايع دستي - 5 فقط زن
 نوبت دوم 26199  بابلسر -دانشگاه مازندران  صنايع دستي 3 - 

 پرديس خودگردان 26200  دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در كرج) صنايع دستي 15 -
 غيرانتفاعي 26201  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  صنايع دستي 20 -

 صنايع دستي 20 - 
يزد (محل تحصيل واحد  -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 

 غيرانتفاعي 26202  اردكان)
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 ) 3مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي (كد ضريب  - 1359

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال
 ليدوره تحصي  تحصيل

دوم  اول
 روزانه 26203  تهران –دانشگاه شاهد  هنر اسالمي گرايش مطالعات كتابت و نگارگري 5 -  شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 26204  دانشگاه هنر اسالمي تبريز هنر اسالمي گرايش هنر و صنايع چوبي 10 -
 روزانه 26205  مي تبريزدانشگاه هنر اسال هنر اسالمي گرايش هنر و صنايع فلزي 10 - 
 روزانه 26206  دانشگاه كاشان هنر اسالمي گرايش سفال و سراميك 5 - 

 روزانه 26207  دانشگاه هنر اسالمي تبريز هنر اسالمي گرايش سفال و سراميك 10 -
 روزانه 26208  دانشگاه هنر اصفهان تاريخ هنر ايران اسالمي 10 -

 روزانه 26209  اه تهراندانشگ تاريخ هنر جهان اسالم 4 - 
 روزانه 26210  دانشگاه تربيت مدرس نقاشي ايراني 6 - 

 روزانه 26211  دانشگاه تربيت مدرس نقاشي ايراني 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 26212  دانشگاه تهران نقاشي ايراني 4 -

 روزانه 26213  تهران - دانشگاه شاهد  نقاشي ايراني 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 26214  دانشگاه هنر نقاشي ايراني 8 - 

 روزانه 26215  دانشگاه هنر اسالمي تبريز نقاشي ايراني 10 -
 روزانه 26216  دانشگاه هنر اصفهان نقاشي ايراني 10 -

دومنوبت  26217  تهران - دانشگاه شاهد  هنر اسالمي گرايش مطالعات كتابت و نگارگري 2 - شرايط در انتهاي دفترچه  

 نوبت دوم 26218  دانشگاه كاشان هنر اسالمي گرايش سفال و سراميك 3 - 
 نوبت دوم 26219  دانشگاه تهران تاريخ هنر جهان اسالم 4 -
 نوبت دوم 26220  دانشگاه تهران نقاشي ايراني 4 -

 نوبت دوم 26221  تهران - دانشگاه شاهد  نقاشي ايراني 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
 پرديس خودگردان 26222  دانشگاه هنر نقاشي ايراني 8 - 

 غيرانتفاعي 26223  مشهد - موسسه غيرانتفاعي فردوس  هنر اسالمي گرايش مطالعات نظري هنر اسالمي 20 -
 غيرانتفاعي 26224  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  هنر اسالمي گرايش مطالعات تاريخي هنر اسالمي 20 -

 غيرانتفاعي 26225  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  مي گرايش مطالعات تاريخي هنر اسالميهنر اسال 20 - 
 غيرانتفاعي 26226  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  هنر اسالمي گرايش مطالعات كتابت و نگارگري 20 - 

 غيرانتفاعي 26227  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  تاريخ هنر ايران باستان 20 -
 غيرانتفاعي 26228  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  حكمت هنر اسالمي 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 26229  قم - موسسه غيرانتفاعي هنر و انديشه اسالمي  تاريخ هنر جهان اسالم 20 - 
 مجازي غيرانتفاعي 26230  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  ميحكمت هنر اسال 20 - آموزش محور -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 ) 4مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي (كد ضريب  - 1359

 روزانه 26231  دانشگاه هنر مطالعات موزه 8 -  
 روزانه 26232  دانشگاه هنر اصفهان مديريت موزه 15 - 

 ) 1مجموعه هنرهاي موسيقي (كد ضريب  - 1360

 روزانه 26233  دانشگاه تهران آهنگسازي 3 -  
 روزانه 26234  دانشگاه هنر (محل تحصيل كرج) آهنگسازي 6 - 

 نوبت دوم 26235  دانشگاه تهران آهنگسازي 2 -
 پرديس خودگردان 26236  دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در كرج) آهنگسازي 6 - 

 ) 2يقي (كد ضريب مجموعه هنرهاي موس - 1360

 روزانه 26237  دانشگاه تهران نوازندگي موسيقي ايراني 3 -  
 روزانه 26238  دانشگاه هنر (محل تحصيل كرج) نوازندگي موسيقي ايراني 8 - 
 نوبت دوم 26239  دانشگاه تهران نوازندگي موسيقي ايراني 2 - 
 پرديس خودگردان 26240  س خودگردان دانشگاه در كرج)دانشگاه هنر (محل تحصيل پردي نوازندگي موسيقي ايراني 8 - 

 ) 3مجموعه هنرهاي موسيقي (كد ضريب  - 1360

 روزانه 26241  دانشگاه تهران نوازندگي موسيقي جهاني 3 -  
 روزانه 26242  دانشگاه هنر (محل تحصيل كرج) نوازندگي موسيقي جهاني 8 - 

 نوبت دوم 26243  دانشگاه تهران نوازندگي موسيقي جهاني 2 -
 پرديس خودگردان 26244  دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در كرج) نوازندگي موسيقي جهاني 8 - 

 ) 4مجموعه هنرهاي موسيقي (كد ضريب  - 1360

 روزانه 26245  دانشگاه تهران شناسي (اتنوموزيكولوژي)موسيقي 3 -  
 روزانه 26246  دانشگاه هنر (محل تحصيل كرج) شناسي (اتنوموزيكولوژي)موسيقي 7 - 
 نوبت دوم 26247  دانشگاه تهران شناسي (اتنوموزيكولوژي)موسيقي 2 - 
 پرديس خودگردان 26248  دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در كرج) شناسي (اتنوموزيكولوژي)موسيقي 7 - 

 ) 1د ضريب مجموعه هنرهاي ساخت و معماري (ك - 1361

 روزانه 26249  دانشگاه تربيت مدرس مديريت پروژه و ساخت 6 -  
 روزانه 26250  دانشگاه تربيت مدرس مديريت پروژه و ساخت 4 - فاقد خوابگاه

 روزانه 26251  دانشگاه تهران مديريت پروژه و ساخت 6 -
 روزانه 26252  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت پروژه و ساخت 7 - 
 روزانه 26253  دانشگاه هنر مديريت پروژه و ساخت 13 - 
 نوبت دوم 26254  دانشگاه تهران مديريت پروژه و ساخت 4 - 

 نوبت دوم 26255  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت پروژه و ساخت 2 -
 مجازي 26256  دانشگاه تهران مديريت پروژه و ساخت 35 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 26257  دانشگاه تربيت مدرس مديريت پروژه و ساخت 6 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 26258  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت پروژه و ساخت 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

يغيرانتفاع 26259  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مديريت پروژه و ساخت 20 -  
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 ) 1مجموعه هنرهاي ساخت و معماري (كد ضريب  - 1361  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
اعيغيرانتف 26260  تهران –دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مديريت پروژه و ساخت 20 -  

 غيرانتفاعي 26261  تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  مديريت پروژه و ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 26262  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  مديريت پروژه و ساخت 20 -

 غيرانتفاعي 26263  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  مديريت پروژه و ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 26264  گرمسار - موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  روژه و ساختمديريت پ 20 -

 غيرانتفاعي 26265  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  مديريت پروژه و ساخت 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 26266  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  مديريت پروژه و ساخت 20 -

 غيرانتفاعي 26267  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  مديريت پروژه و ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 26268  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  مديريت پروژه و ساخت 20 -

 غيرانتفاعي 26269  رازشي - موسسه غيرانتفاعي آپادانا  مديريت پروژه و ساخت 20 - 
 مجازي غيرانتفاعي 26270  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مديريت پروژه و ساخت 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 26271  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مديريت پروژه و ساخت 40 - آموزش محور

 ) 2ي (كد ضريب مجموعه هنرهاي ساخت و معمار - 1361

 روزانه 26272  دانشگاه تهران فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 4 -  
 روزانه 26273  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 7 - 
 روزانه 26274  دانشگاه كاشان فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 8 - 
 روزانه 26275  دانشگاه تهران ماري ديجيتالفناوري معماري گرايش مع 4 - 
 روزانه 26276  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 10 - 
 - 10 

تكنولوژي فناوري معماري گرايش استحكام بخشي 
 روزانه 26447  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  بناهاي تاريخي

 نوبت دوم 26277  دانشگاه تهران ونيكفناوري معماري گرايش معماري بي 2 - 
 نوبت دوم 26278  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 2 - 
 نوبت دوم 26279  دانشگاه كاشان فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 5 - 
 نوبت دوم 26280  دانشگاه تهران فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 2 - 
 نوبت دوم 26281  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 5 - 

 پرديس خودگردان 26282  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 26283  انتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرجموسسه غير فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 20 - فقط زن

 غيرانتفاعي 26284  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 20 - 
اعيغيرانتف 26285  موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرج فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 20 - فقط زن  

 غيرانتفاعي 26286  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 20 - 
 ) 3مجموعه هنرهاي ساخت و معماري (كد ضريب  - 1361

 روزانه 26287  دانشگاه ايالم معماري و انرژي 8 -  
 روزانه 26288  قزوين - )  دانشگاه بين المللي امام خميني (ره معماري و انرژي 6 - 
 روزانه 26289  دانشگاه تهران معماري و انرژي 6 - 
 روزانه 26290  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  معماري و انرژي 6 - 
 روزانه 26291  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  معماري و انرژي 7 - 
 روزانه 26292  دانشگاه هنر معماري و انرژي 13 - 
 روزانه 26293  دانشگاه هنر اسالمي تبريز و انرژي معماري 7 - 
 روزانه 26294  دانشگاه يزد معماري و انرژي 8 - 
 نوبت دوم 26295  دانشگاه ايالم معماري و انرژي 4 - 
 نوبت دوم 26296  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  معماري و انرژي 2 - 
 نوبت دوم 26297  ندانشگاه تهرا معماري و انرژي 4 - 
 نوبت دوم 26298  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  معماري و انرژي 1 - 
 نوبت دوم 26299  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  معماري و انرژي 2 - 
 نوبت دوم 26300  دانشگاه يزد معماري و انرژي 3 - 

 پرديس خودگردان 26301  تهران -هيد بهشتي دانشگاه ش معماري و انرژي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 26302  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي معماري و انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 26303  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  معماري و انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 26304  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  معماري و انرژي 20 - 

 غيرانتفاعي 26305  موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرج معماري و انرژي 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 26306  نوشهر - موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  معماري و انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 26307  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  معماري و انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 26308  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  اري و انرژيمعم 20 - 
 غيرانتفاعي 26309  گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  معماري و انرژي 20 - 

 ) 4مجموعه هنرهاي ساخت و معماري (كد ضريب  - 1361

انتفاعيغير 26310  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  هامديريت ساخته 20 -    

 ) 1طراحي صنعتي (كد ضريب  - 1362
 روزانه 26311  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  طراحي صنعتي - 10  فقط زن

 روزانه 26312  دانشگاه تهران طراحي صنعتي 6 - 
 روزانه 26313  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي صنعتي 12 - 
 روزانه 26314  هنردانشگاه  طراحي صنعتي 11 - 
 روزانه 26315  دانشگاه هنر اسالمي تبريز طراحي صنعتي 8 - 

 نوبت دوم 26316  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  طراحي صنعتي - 5 فقط زن
 نوبت دوم 26317  دانشگاه تهران طراحي صنعتي 6 - 
 نوبت دوم 26318  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي صنعتي 4 - 

 طراحي صنعتي 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 26319  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
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گروه هنـرهاي تحصيلي كدرشته محل 5جدول شماره                              1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 294 
 

 ) 1طراحي صنعتي (كد ضريب  - 1362  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 پرديس خودگردان 26320  تهران –دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي صنعتي 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 26321  دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در كرج) طراحي صنعتي 11 - 
 غيرانتفاعي 26322  اصفهان - سسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو مو طراحي صنعتي 20 -

 غيرانتفاعي 26323  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  طراحي صنعتي 20 - 
 ) 1فرش (كد ضريب  - 1363    

 روزانه 26324  دانشگاه هنر فرش 12 -  

 روزانه 26325  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فرش گرايش پژوهش در فرش 10 - 
 روزانه 26326  دانشگاه هنر اصفهان فرش گرايش پژوهش در فرش 8 -

 روزانه 26327  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فرش گرايش توليد 10 - 

 روزانه 26328  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فرش گرايش طراحي 10 - 

 
هروزان 26329  دانشگاه كاشان فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي 5 -  

 روزانه 26330  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي 10 - 
 نوبت دوم 26331  دانشگاه كاشان فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي 3 -

 غيرانتفاعي 26332  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  فرش گرايش پژوهش در فرش 20 - 

 غيرانتفاعي 26333  يزد -يرانتفاعي علم و هنر دانشگاه غ فرش گرايش توليد 20 - 

 ) 1طراحي پارچه و لباس (كد ضريب  -  1364
 روزانه 26334  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  طراحي پارچه و لباس - 10  فقط زن

 روزانه 26335  دانشگاه هنر طراحي پارچه و لباس 9 -
 نوبت دوم 26336  تهران - الزهرا(س) (ويژه خواهران)  دانشگاه طراحي پارچه و لباس - 4 فقط زن

 غيرانتفاعي 26337  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  طراحي پارچه و لباس 20 - 

 
 طراحي پارچه و لباس 20 -

يزد (محل تحصيل واحد  -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 
 غيرانتفاعي 26338  اردكان)

 غيرانتفاعي 26339  يزد - موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  اسطراحي پارچه و لب 20 - 

 غيرانتفاعي 26340  نوشهر - موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  طراحي پارچه و لباس 20 - 

 غيرانتفاعي 26341  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  طراحي پارچه و لباس 20 - 
 غيرانتفاعي 26342  تهران -عي معماري و هنر پارس موسسه غيرانتفا طراحي پارچه و لباس 20 - فقط زن

 
 غيرانتفاعي 26343  شيراز - موسسه غيرانتفاعي آپادانا  طراحي پارچه و لباس 20 -
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 دامپزشكي هاي تحصيلي كدرشته محل 6جدول شماره                              1398ته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال دفترچه راهنماي انتخاب رش

  صفحه 295 
 

  هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه دامپزشكيكدرشته محل -6جدول شماره 
  )1شناسي (كد ضريب انگل -  1501

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل ه / گرايشعنوان رشت نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول

 روزانه 26344  دانشگاه اروميه شناسيانگل  12 -  
 روزانه 26345  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسيانگل  14 - 
 روزانه 26346  دانشگاه تبريز شناسيانگل  8 - 

 روزانه 26347  دانشگاه زابل سيشناانگل  3 -
 روزانه 26348  دانشگاه سمنان شناسيانگل  15 - 
 روزانه 26349  دانشگاه شهركرد شناسيانگل  5 - 
 روزانه 26350  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيانگل  4 - 

 روزانه 26351  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسيانگل  2 -
 نوبت دوم 26352  روميهدانشگاه ا شناسيانگل  4 - 
 نوبت دوم 26353  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسيانگل  6 - 
 نوبت دوم 26354  دانشگاه تبريز شناسيانگل  5 - 

 نوبت دوم 26355  دانشگاه زابل شناسيانگل  3 -
 نوبت دوم 26356  دانشگاه سمنان شناسيانگل  8 - 
 نوبت دوم 26357  هددانشگاه فردوسي مش شناسيانگل  2 - 
 پرديس خودگردان 26359  دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا) شناسيانگل  8 - 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 26358  دانشگاه تبريز شناسيانگل  8 -
 ) 1فيزيولوژي دامپزشكي (كد ضريب  - 1502

 روزانه 26360  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  فيزيولوژي 5 -  
 روزانه 26361  دانشگاه شيراز فيزيولوژي 6 -

 پرديس خودگردان 26362  دانشگاه شيراز فيزيولوژي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 ) 1شناسي دامپزشكي (كد ضريب قارچ - 1503

 روزانه 26363  دانشگاه تهران شناسيقارچ 4 -  
 نوبت دوم 26364  دانشگاه تهران شناسيقارچ 2 - 

 ) 1شناسي دامپزشكي (كد ضريب بافت - 1504

 روزانه 26365  دانشگاه اروميه شناسيبافت 12 -  
 روزانه 26366  دانشگاه ايالم شناسيبافت 3 - 
 روزانه 26367  دانشگاه تبريز شناسيبافت 7 - 

نهروزا 26368  دانشگاه شهركرد شناسيبافت 7 -  

 نوبت دوم 26369  دانشگاه اروميه شناسيبافت 4 -
 نوبت دوم 26370  دانشگاه ايالم شناسيبافت 2 - 
 نوبت دوم 26371  دانشگاه تبريز شناسيبافت 5 - 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 تبريز

 پرديس خودگردان 26372  دانشگاه تبريز شناسيبافت 7 -

 ) 1پزشكي (كد ضريب شناسي دامباكتري - 1505

 روزانه 26373  دانشگاه اروميه شناسيباكتري 12 -  
 روزانه 26374  دانشگاه ايالم شناسيباكتري 4 - 

 روزانه 26375  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسيباكتري 6 -
 روزانه 26376  دانشگاه زابل شناسيباكتري 6 -

 روزانه 26377  دانشگاه شهركرد شناسيباكتري 8 - 
 روزانه 26378  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسيباكتري 5 - 

 روزانه 26379  دانشگاه شيراز شناسيباكتري 8 -
 روزانه 26380  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيباكتري 4 -

 روزانه 26381  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسيباكتري 6 - 
 نوبت دوم 26382  دانشگاه اروميه شناسيباكتري 4 - 

 نوبت دوم 26383  دانشگاه ايالم شناسيباكتري 2 -
 نوبت دوم 26384  دانشگاه زابل شناسيباكتري 6 -

 نوبت دوم 26385  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسيباكتري 2 - 
 نوبت دوم 26386  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيباكتري 2 - 

 ) 1د ضريب شناسي دامپزشكي (كايمني - 1506

 روزانه 26387  دانشگاه اروميه شناسيايمني 10 -  
 نوبت دوم 26388  دانشگاه اروميه شناسيايمني 4 - 

 ) 1بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي (كد ضريب  - 1507

 روزانه 26389  دانشگاه اروميه بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 14 -  
 روزانه 26390  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  ييبهداشت و كنترل كيفي مواد غذا 6 -
 روزانه 26391  دانشگاه تبريز بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 5 -
 روزانه 26392  دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 10 -
 روزانه 26393  دانشگاه تهران بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 4 -
 روزانه 26394  دانشگاه زابل بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 6 -
 روزانه 26395  دانشگاه شهركرد بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 14 -
 روزانه 26396  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 5 -
 روزانه 26397  ي مشهددانشگاه فردوس بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 4 -
 نوبت دوم 26398  دانشگاه اروميه بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 4 -
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 دامپزشكي هاي تحصيلي كدرشته محل 6جدول شماره                              1398ته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال دفترچه راهنماي انتخاب رش

  صفحه 296 
 

 ) 1بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي (كد ضريب  - 1507  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 
 نوبت دوم 26399  دانشگاه تبريز بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 3 -

 نوبت دوم 26400  دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 10 - 
 نوبت دوم 26401  دانشگاه تهران بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 2 -

 نوبت دوم 26402  دانشگاه زابل كيفي مواد غذاييبهداشت و كنترل  6 - 

 نوبت دوم 26403  دانشگاه فردوسي مشهد بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 2 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 تبريز
 پرديس خودگردان 26404  دانشگاه تبريز بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 5 -

) غذايي بهداشت و كنترل كيفي مواد 5 -   پرديس خودگردان 26405 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

 بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 26406  صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 ) 1بيوشيمي باليني (كد ضريب  - 1509

 روزانه 26407  دانشگاه اروميه بيوشيمي باليني 12 -  
 روزانه 26408  دانشگاه تبريز بيوشيمي باليني 9 -

 روزانه 26409  دانشگاه شيراز بيوشيمي باليني 5 - 

 روزانه 26410  دانشگاه فردوسي مشهد بيوشيمي باليني 6 - 

 
 نوبت دوم 26411  دانشگاه اروميه بيوشيمي باليني 4 -

 نوبت دوم 26412  دانشگاه تبريز يمي بالينيبيوش 6 - 

 
 نوبت دوم 26413  دانشگاه فردوسي مشهد بيوشيمي باليني 3 -

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 تبريز

 پرديس خودگردان 26414  دانشگاه تبريز بيوشيمي باليني 9 -

)دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس د بيوشيمي باليني 9 -   پرديس خودگردان 26415 ر جلفا

 ) 1شناسي (كد ضريب سم -  1510

 روزانه 26416  دانشگاه تهران شناسيسم 3 -  

 نوبت دوم 26417  دانشگاه تهران شناسيسم 2 - 
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 هاي مختلف تحصيليشرايط وضوابط دوره                                                1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

    297صفحه   
 

  :دولتي و غيردولتي عالي آموزش و مؤسسات هادانشگاهدر  تحصيليهاي مختلف هريه دورهشالف) 
ها و مؤسسات آموزش عالي دولتـي، همچنـين دانشـگاه پيـام نـور و      (نوبت دوم (شبانه)، مجازي و پرديس خودگردان دانشگاه »غيرروزانه«هاي كليه پذيرفته شدگان دوره

فناوري باشند. بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و ها و مؤسسات غيرانتفاعي)، ملزم به پرداخت شهريه و رعايت تعهدات مالي در قبال مؤسسه محل قبولي خود ميدانشگاه
ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و دانشگاه هاي مربوط تعيين و از پذيرفته شدگان دريافت خواهد شد.بر اساس تصميمات هيأت امناي دانشگاه مؤسسات،ميزان شهريه در اين 

  نمايند، موظفند جداول شهريه مصوب هيأت امنا را در پايگاه اينترنتي خود درج نمايند. نسبت به پذيرش دانشجو اقدام مي »غيرروزانه«هاي غيردولتي، كه در دوره
  *** توجه ***هاي مختلف تحصيلي           ها و رشتههاي ثابت و متغير دورهداوطلبان براي اطالع از ميزان شهريه           *** توجه ***  

  ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو مراجعه نمايند.اي مجري، به پايگاه اينترنتي دانشگاههدر دانشگاه
  :عالي آموزش و مؤسسات هادانشگاهنوبت دوم  هايدوره تحصيليمختلف  هايرشته دانشجو در ضوابط پذيرش شرايط وب) 
  تغيير يافته است.  »نوبت دوم« هاي تحصيليها و مؤسسات آموزش عالي، به دورهدر كليه دانشگاه »شـبانه«هاي تحصيلي عنوان دوره -1
  نمايند. را نيز انتخابنوبت دوم  تحصيلي هايرشته توانندمي )كارنامه 7رديف  (بر اساس رشته انتخاب به جازم داوطلبان كليه -2
  .باشدمي روزانه دوره رشته مربوط در ضرايب و امتحاني مواد همانندنوبت دوم  هايدوره تحصيلي هايرشته از يك هر دروس ضرايب و امتحاني مواد -3
در  (شـرايط منـدرج   اختصاصـي  و شـرايط عمـومي   واجـد  است الزم ،عالي آموزش ها و مؤسساتدانشگاهنوبت دوم  هايدوره تحصيلي هايرشته در تحصيل متقاضي داوطلبان -4

  باشند. نداشته منعي عمومي وظيفه لحاظ مقررات از و بوده )يك شماره راهنماي دفترچه 5تا  1صفحات 
گـردد  باشـند. لـذا بـه داوطلبـان توصـيه مـي      از ارائه خوابگاه، سرويس اياب و ذهاب و مسائل رفاهي معذور مـي  ،نوبت دوم هايدوره مجري عالي آموزش مؤسسات و هادانشگاه -5

  هاي شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند.انتخاب خود را بومي نموده و كد رشته
  .است شده مستثنينوبت دوم  هايدوره ايجاد طرح نامهآيين رد كه مواردي در مگر، ودب خواهند روزانه دوره دانشجويان آموزشي مقررات تابعنوبت دوم  هايدوره دانشجويان -6
  د.باشمي ممنوع روزانه دوره بهنوبت دوم  هايدوره دانشجويان انتقال -7
  د.شوميء اعطا» نوبت دوم« كلمه ذكردون ب فناوري و تحقيقات علوم، وزارت مصوبات بر اساس ،نوبت دوم هايدوره دانشجويان التحصيليفارغ مدرك -8
  شود.نوبت دوم با نظر دانشگاه ذيربط تعيين مي هايدوره هايكالس تشكيل ساعات -9

هاي نوبت دوم و همچنـين از شـرايط و ضـوابط    هاي مورد نظر، از شرايط و ضوابط دورهكليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته الزم است قبل از اقدام به انتخاب كدرشته محل -10
  د.اين دفترچه راهنما اطالع حاصل نماين 322الي  298ها و مؤسسات آموزش عالي مندرج در صفحات اختصاصي دانشگاه

  هاي مختلف تحصيلي دانشگاه پيام نور:ج) شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته
 انتخـاب  بـه  بـودن  جـاز م همچنـين  و ذيـربط  هايگروه آزمونر د شركت شرط بهو هنر  و مهندسي، كشاورزيپايه، فني علوم  انساني، علوم هايگروه از يك هر داوطلبان كليه -1

  نمايند. را نيز انتخابمراكز دانشگاه پيام نور  تحصيلي هايرشته توانندمي )كارنامه 7رديف  (بر اساس رشته
 دفترچـه  5تـا   1صـفحات   در منـدرج  (شـرايط  اختصاصـي  و شرايط عمـومي  واجد است الزمهاي تحصيلي مراكز دانشگاه پيام نور در كد رشته محل تحصيل متقاضي داوطلبان -2

  باشند. نداشته منعي عمومي وظيفه لحاظ مقررات از و بوده )يك هشمار راهنماي
شـدگان  ها به همـراه فهرسـت اسـامي پذيرفتـه    شدگان نهايي اينگونه رشتهها، به روش متمركز صورت خواهد گرفت و فهرست اسامي پذيرفتهمحل پذيرش دانشجو در كد رشته -3

شد. بديهي است چنانچه تعداد داوطلبان متقاضي كمتر از ظرفيت رشته محل باشد، گزينش بـر اسـاس حـد نصـاب علمـي صـورت        صورت متمركز اعالم خواهدها بهساير رشته
  خواهد گرفت.

  اعي:ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفهاي مختلف تحصيلي دانشگاه) شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو دركد رشتهد
  نمايند. را نيز انتخابغيردولتي و غيرانتفاعي  عالي آموزش و مؤسسات هادانشگاه تحصيلي هايرشته توانندمي )كارنامه 7رديف  (بر اساس رشته انتخاب به جازم داوطلبان كليه -1
 (شـرايط  اختصاصـي  و شرايط عمـومي  واجد است الزمغيردولتي و غيرانتفاعي  عالي آموزش ها و مؤسساتدانشگاه تحصيلي هايكد رشته محل در تحصيل متقاضي داوطلبان -2

  باشند. نداشته منعي عمومي وظيفه لحاظ مقررات از و بوده )يك شماره راهنماي دفترچه 5تا  1در صفحات  مندرج
ها به همراه فهرسـت اسـامي پذيرفتـه    اينگونه رشتهشدگان نهايي ها، به روش متمركز صورت خواهد گرفت و فهرست اسامي پذيرفتهمحل پذيرش دانشجو در برخي از كد رشته -3

  صورت متمركز اعالم خواهد شد.ها بهشدگان ساير رشته
باشـد تـا چنـد برابـر ظرفيـت پـذيرش، فهرسـت اسـامي         ها كه نياز به انجام مصاحبه و يا آزمون عملي بوده و پذيرش آنان به روش نيمه متمركز مـي در برخي از كد رشته محل -4

شدگان بر اساس نتيجه مصاحبه و يـا آزمـون عملـي و بـا توجـه بـه نمـرات علمـي و         واجد شرايط اعالم خواهد شد و نهايتاً مؤسسه آموزش عالي ذيربط از بين معرفيداوطلبان 
  ل خواهند نمود.شدگان نهايي به سازمان سنجش آموزش كشور ارساظرفيت رشته مورد نظر، فهرست تأييدشدگان را براي گزينش و استخراج اسامي قبول

شـرايط و ضـوابط   ايـن دفترچـه راهنمـا (بخـش      گيرد، در انتهـاي متمركز صورت ميهايي كه به روش نيمهپذيرش دانشجو در كدرشته محل شرايط و ضوابط اختصاصي تذكر مهم:
  )، درج شده است.دانشگاهها

هاي غيرانتفـاعي و همچنـين از شـرايط و ضـوابط     هاي مورد نظر، از شرايط و ضوابط دورهكليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته الزم است قبل از اقدام به انتخاب كدرشته محل -5
  اصل نمايند.اين دفترچه راهنما اطالع ح 322الي  298ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مندرج در صفحات اختصاصي دانشگاه

  .داشت نخواهند دانشجويان به رفاهي امور ساير و تحصيلي وام ،خوابگاه ،مسكن تأمين امكان وجه هيچ به مجري، عالي آموزش مؤسسات و هادانشگاه -6
  .است شده مستثني هادوره ايجاد طرح نامهآيين رد كه مواردي در مگر، بود خواهند روزانه دوره دانشجويان آموزشي مقررات تابع دانشجويان -7
  ها و مؤسسات آموزش عالي:هاي مجازي در دانشگاههاي مختلف تحصيلي دوره) شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در كد رشتهه

  نمايند. مجازي را نيز انتخاب هايهاي تحصيلي دورهتوانند رشته) ميكارنامه 7انتخاب رشته (بر اساس رديف به داوطلبان مجاز كليه  -1
و  واجد شرايط عمومي است ـ غيرانتفاعي، الزم عالي دولتي و غيردولتي آموزش ها و مؤسساتدانشگاههاي تحصيلي دوره مجازي در كد رشته محلتحصيل  متقاضي داوطلبان -2

  باشند. نداشته منعي عمومي وظيفه ) بوده و از لحاظ مقرراتيكراهنماي شماره  دفترچه 5تا  1مندرج در صفحات اختصاصي (شرايط 
  توانند براي اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه يا مؤسسه مورد نظر خود مراجعه نمايند.صورت الكترونيكي بوده و داوطلبان ميهاي مجازي بهدر دوره آموزش -3
  باشد.مي »آموزش محور«هاي تحصيلي اين دوره بصورت هاي مجازي، شيوه آموزشي در كليه رشتهنامه دورهبر اساس مفاد آيين -4
  .تنخواهند داشدانشجويان و ساير امور رفاهي به  تحصيلي، وام ، خوابگاهمسكنتأمين امكان  هيچ وجهمجري، به عالي  آموزشها و مؤسسات دانشگاه -5
هـاي مجـازي و همچنـين از شـرايط و ضـوابط      هاي مورد نظر، از شـرايط و ضـوابط دوره  كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته الزم است قبل از اقدام به انتخاب كدرشته محل -6

  نمايند.اين دفترچه راهنما اطالع حاصل  322الي  298ها و مؤسسات آموزش عالي مندرج در صفحات اختصاصي دانشگاه
  .شرايط عمومي: احراز كليه شرايط عمومي پذيرش دانشجويان در مؤسسات آموزش عالي برابر با ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري -7
آموختگـان شـيوه   كليـه دانـش   -3الكترونيكي.  داشتن عالقه و آمادگي يادگيري در محيط -2برخورداري از مهارت پايه در استفاده از كامپيوتر و اينترنت.  -1شرايط اختصاصي:  -8

ها و مؤسسات آموزش عالي مورد تأييد شوراي گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجاز بـه ادامـه تحصـيل در    آموختگان دانشگاهمجازي (الكترونيكي) همانند ساير دانش
 باشند.هاي غيرالكترونيكي نيز ميمقاطع باالتر در شيوه

  ها و مؤسسات آموزش عالي:هاي پرديس خودگردان در دانشگاهوابط پذيرش دانشجو در دورهو) شرايط و ض
  تغيير يافته است.  »پرديس خودگردان« هاي تحصيليها و مؤسسات آموزش عالي، به دورهدر كليه دانشگاه »المللبين«هاي تحصيلي عنوان دوره -1
  نمايند. هاي پرديس خودگردان را نيز انتخابهاي تحصيلي دورهتوانند رشته) ميكارنامه 7انتخاب رشته (بر اساس رديف به داوطلبان مجاز كليه  -2
واجد شـرايط   است رديس خودگردان الزمهاي پپذيرنده دانشجو در دوره عالي آموزش ها و مؤسساتدانشگاههاي تحصيلي در كد رشته محلتحصيل  متقاضي داوطلبان -3

  باشند. نداشته منعي عمومي وظيفه ) بوده و از لحاظ مقرراتيك راهنماي شماره دفترچه 5تا  1مندرج در صفحات و اختصاصي (شرايط عمومي 
  د مراجعه نمايند.توانند براي اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه يا مؤسسه مورد نظر خوداوطلبان مي -4
هاي پـرديس خـودگردان و همچنـين از شـرايط و     هاي مورد نظر، از شرايط و ضوابط دورهكليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته الزم است قبل از اقدام به انتخاب كدرشته محل -5

  اين دفترچه راهنما اطالع حاصل نمايند. 322الي  298ها و مؤسسات آموزش عالي مندرج در صفحات ضوابط اختصاصي دانشگاه
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  ها و مؤسسات آموزش عالي:ز) شرايط و توضيحات مربوط به برخي از دانشگاه
براي يك كد محل تحصيل توضيحاتي الزم باشد و چنانچه ها و مؤسسات آموزش عالي كه نام آنان درج گرديده است ميصورت كلي براي دانشگاههشرايط و ضوابط ذيل ب

نظر  نسبت به شناسايي محل تحصيل رشته محل مورد ،بوده در ستون مالحظات يا ذيل جدول مربوط درج گرديده است. داوطلبان الزم است قبل از انتخاب محل تحصيل
   .طالع حاصل نماينداو اختصاصي مؤسسه آموزش عالي ذيربط  اقدام نموده و همچنين از شرايط و ضوابط عمومي 

 

  1398ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.ri-Khomeini.ac.ir ه:نشاني وبگا  (س) و انقالب اسالمي پژوهشكده امام خميني *
جهت اطالع از شرايط عمومي پذيرش همچنين اطالع از شرايط خوابگاه دانشجويي به وبگاه اينترنتي به نشـاني فـوق مراجعـه و يـا      -2باشد. عمومي ميپذيرش نهايي داوطلب بر اساس مصاحبه علمي و  -1

  021-51085000صيالت تكميلي مراجعه نمايند. شماره تماس: تهران، بزرگراه خليج فارس، قبل از عوارضي، حرم مطهر امام خميني (ره)، پژوهشكده اام خميني (س) و انقالب اسالمي، مديريت تح به نشاني
  021-52235661نمابر:    021-51085538شماره تماس ضروري: 

  www.persianacademy.ir ه:نشاني وبگا  مطالعات واژه گزيني ـ تهران پژوهشكده *
نشاني: تهران، ميدان ونك، ضلع شرقي بزرگراه حقاني، بعد از ايستگاه مترو، خروجي كتابخانة ملي، بلـوار دكتـر حسـن حبيبـي، فرهنگسـتان       -3موفقيت در مصاحبه  -2 باشد.پژوهشكده فاقد خوابگاه مي -1

   021-88642458تلفن:  15875-6394صندوق پستي:  1538633211زبان و ادب فارسي كد پستي: 
  www.iiees.ac.ir: وبگاهنشاني   المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزلهپژوهشگاه بين* 

  .  21پالك  ،كوچه ارغوان ،ديباجي شمالي )،فرمانيهتهران، خيابان شهيد دكتر لواساني ( نشاني: -2 باشد.پژوهشگاه فاقد هرگونه تسهيالت و امكانات خوابگاهي مي -1
  021-22289455نمابر:   22831116-9 تلفن:

  www.ippi.ac.ir: وبگاهنشاني   پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي* 
 14977-13115كـد پسـتي    پـژوهش، بلـوار   شـهرك علـم و فنـاوري پـژوهش،     ،15خروجـي شـماره    ،15كيلومتر  ضلع شمالي آزاد راه تهران كرج، -تهران  نشاني:-2داراي امكانات خوابگاهي است.  -1

  14975/112 صندوق پستي: 44787021-23نمابر: 44787000-19تلفن:
  www.ccerci.ac.ir: وبگاهنشاني   پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران* 

  باشد.خوابگاهي ميپژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران فاقد خوابگاه و هرگونه امكانات 
  www.ihcs.ac.ir: وبگاهنشاني   پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي* 

   باشد.پژوهشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي
  www.nigeb.ac.ir: وبگاهنشاني   پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري* 

ميزان شهريه پذيرفته شدگان نوبت دوم پژوهشگاه بـر اسـاس مصـوبات هيـات امنـا منـدرج در        -2پژوهشگاه از امكانات آزمايشگاهي و تحصيلي بسيار خوبي برخوردار خواهند شد. اين پذيرفته شدگان در  -1
 50تواننـد از  ت آموزش عالي در صورت انتخاب اين پژوهشگاه براي ادامـه تحصـيل مـي   التحصيالن نفر اول تا سوم مقطع كارشناسي موسسافارغ -3خواهد بود.  به نشاني فوقپايگاه اطالع رساني پژوهشگاه 

وجـود  دارد. (امكانات خوابگاهي براي بـرادران  (در مورد دانشجويان نوبت دوم) و نيز امكانات خوابگاهي استفاده نمايند. الزم به ذكر است كه امكان واگذاري خوابگاه به خواهران وجود  درصد تخفيف در شهريه
 باشـد.  (از متـرو بـه پژوهشـگاه و بـالعكس) مـي      اي، باشگاه ورزشي، سرويس اياب و ذهابوهشگاه عالوه بر خوابگاه خودگردان شامل سلف سرويس، كتابخانه، سايت رايانهژامكانات رفاهي اين پ -4ندارد). 

بيوتكنولوژي كشاورزي بـراي انجـام    - ي مولكولي كد رشته كشاورزي و رشته مهندسي كشاورزيلسلو - يست شناسيپذيرفته شدگان رشته ز -6مرخصي تحصيلي و مهمان در نيمسال اول ممنوع است.  -5
لي روزانه و شـبانه بـر   سلولي مولكو -پذيرفته شدگان رشته زيست شناسي  -7ها وجود ندارد. گردند و امكان جابجايي در ساير پژوهشكدهپايان نامه منحصرا به پژوهشكده زيست فناوري كشاورزي معرفي مي

پذيرفتـه شـدگان رشـته زيسـت فنـاوري       -8گردنـد.  هاي زيست فناوري پزشكي و زيست فناوري صنعت و محيط زيست معرفي مينامه منحصرا به پژوهشكدههاي پژوهشگاه براي انجام پاياناساس اولويت
شرايط اختصاصـي پذيرفتـه شـدگان     -9گردند. وهشكده زيست فناوري صنعت و محيط زيست معرفي ميژپايان نامه منحصرا به پ(روزانه و شبانه)، زيست فناوري صنعت و محيط زيست براي انجام  ميكروبي

شـيمي   هـا) گـرايش (همـه   گرايش صنعت و محيط زيست عالوه بر داشتن شرايط عمومي پذيرش دانشجو از شرط اختصاصي دارا بودن مدرك كارشناسي مهندسي شـيمي  (بيوتكنولوژي) رشته زيست فناوري
  .بلوار پژوهش، شهرك علم و فناوري پژوهش، كرج ـ اتوبان تهران 15كيلومتر ، تهران نشاني: -10باشند. برخوردار مي ها)(همه گرايش كاربردي، بيوتكنولوژي و يا زيست شناسي

   021-44787399 نمابر:   44787301-10 تلفن:
  www.merc.ac.ir: وبگاهنشاني   پژوهشگاه مواد و انرژيـ  مشكين دشت كرج* 

  0263 6201888نمابر:  0263 6280040نشاني: كرج، مشكين دشت، بلوار امام خميني(ره)، روبروي شهرداري. تلفن: -2 پژوهشگاه مواد و انرژي فاقد امكانات خوابگاهي بوده و اسكان دانشجويان ميسر نخواهد بود. -1
  www.ari.ac.ir: وبگاهنشاني   پژوهشگاه هوافضا* 

    021-88366030-9تلفن:    .15بن بست  ،خيابان مهستان ،خيابان ايران زمين ،شهرك قدس ،نشاني: تهران -2باشد.  هوافضا فاقد خوابگاه ميپژوهشگاه  -1
    وزارت امور خارجه -دانشكده روابط بين الملل * 

 بـراي  كارشناسـي  معـادل  مـدرك ( فنـĤوري  و تحقيقات علوم، وزارت تاييد مورد باالتر يا كارشناسي دوره پايان گواهينامه داشتن -3 عالي آموزش به ورود عمومي شرايط داشتن -2  خوابگاه متأهلي ندارد. -1
 سـني  شـرط  از خارجـه  امور وزارت كارمندان(. باشد مي سال 30 داوطلب سن حداكثر -5براي شركت دردوره، محدوديت رشته براي مدرك كارشناسي وجود ندارد.  -4 )اقد اعتبار است.ف ها دوره اين به ورود

 نمـره  نصـاب  حد كسب -9 دوره ورودي آزمون در موفقيت -8ته تحصيلي و متناسب با رش الزم جسمي توانايي از برخورداري -7 دولتي سازمانهاي يا ارگانها از يك هيچ در اشتغال عدم -6 ).باشندمي مستثنا
  .خارجه امور وزارت گزينش شرايط داشتن -10  ).شد خواهد انجام هوش و اقتصاد حقوق، الملل، بين روابط سياسي، علوم انگليسي، زبان زمينه در علمي مصاحبه( علمي مصاحبه در قبولي

  www.khansar-cmc.ac.ir :نشاني وبگاه  خوانساردانشكده رياضي و كامپيوتر * 
        031-57995301-2: مستقيم كارشناسان آموزش تلفن   .انتهاي بلوار نماز ،نشاني: خوانسار -2 امكانات خوابگاهي در اختيار كليه پذيرفته شدگان اعم از دختر و پسر قرار خواهد گرفت. -1

  www.qomirib.ac.ir ه:نشاني وبگا  ايرانـ  واحد قــمدانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي  *
تابعيـت   -3اعتقاد و التزام عملي به اصل واليت فقيه، نظام جمهوري اسالمي ايـران و قـانون اساسـي.     -2اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام به احكام.  -1 هاي روزانه و شبانه):الف) شرايط عمومي (دوره

موفقيـت در مصـاحبه حضـوري (تخصصـي و صـالحيت       -6ها و ضوابط دانشگاه. نامهپايبندي و رعايت كامل مقررات، آيين -5صالح. نداشتن سوءپيشينه به تشخيص مراجع ذي -4جمهوري اسالمي ايران. 
پـذيرش   :2 تـذكر گيرد و دانشگاه در رد يـا قبـول داوطلبـان مخيـر اسـت.      مي پذيرش نهايي از بين معرفي شدگان چند برابر ظرفيت و پس از احراز شرايط الزم به ترتيب اولويت صورت :1 تذكرعمومي). 

دانشجويان عالوه بـر دروس مصـوب، ملـزم بـه گذرانـدن       -7گردد. باشد كه تحت نظر سازمان سنجش برگزار مينهايي داوطلبان رشته ادبيات نمايشي منوط به شركت و قبولي در آزمون پروژه تشريحي مي
  ).1نام (دفترچه شماره داشتن شرايط عمومي و ساير ضوابط كلي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت -8ص ارائه شده از سوي دانشگاه خواهند بود. ها و دروس خادوره
  .ضـروري اسـت   9اتمـام كتبـي و شـفاهي پايـه    ارايـه گـواهي    تذكر:حوزوي  2هاي علميه داراي مدرك علمي سطح پذيرش دانشجو صرفا از بين طالب حوزه-1 هاي روزانه):شرايط اختصاصي (دورهب) 

 سال سن (بـا احتسـاب دوران خـدمت نظـام وظيفـه).      30داشتن حداكثر -3عدم استخدام و تعهد خدمت به هيچيك از سازمانها و ارگانهاي دولتي و غير دولتي به هر نحوي (رسمي، پيماني قراردادي و...)  -2
ارايـه سـند تعهـد محضـري در شـروع بـه تحصـيل بـراي كليـه           اي و صالحيت عمومي و اخالقي در سازمان صـدا و سـيما  واجد امتياز علمي،توانمندي حرفه با توجه به امكان استخدام فارغ التحصيالن -4

بايسـت در مراكـزي   ي (مطابق ضوابط دانشگاه و سازمان) ميفارغ التحصيالن در صورت معرفي دانشگاه و نياز سازمان صدا و سيما و احراز شرايط استخدام بر اساس اين تعهد، دانشجويان طلبه ضرورت دارد.
التحصيالن مشمول خدمت وظيفه برابـر ضـوابط   فارغ از خدمت تعهد انجام با سيما و صدا سازمان موافقت صورت در :تذكركه سازمان تعيين مي كند، به ميزان دو برابر مدت تحصيل مشغول به خدمت شوند. 

باشـند.  هاي تحصـيلي مـي  نهدانشجوياني كه در طول تحصيل از ادامه تحصيل در دانشگاه صدا و سيما باز بمانند (انتقالي، انصراف و اخراج)، ملزم به پرداخت كليه هزي -5د كرد. به صورت امريه استفاده خواهن
هـاي روزانـه، ضـمن    دانشـجويان دوره  -7هاي تحصيلي مصوب بالمانع خواهد بـود.  سيما در رشتهادامه تحصيل فارغ التحصيالن متعهد به خدمت در سازمان در مقاطع باالتر وفق مقررات سازمان صدا و  -6

ايـن   :تـذكر  تواننـد اسـتفاده نماينـد.   ارت علوم) نيـز مـي  مندي از كمك هزينه تحصيلي (بصورت وام) در طول تحصيل، امكانات رفاهي و خوابگاه از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان (مطابق آيين نامه وزبهره
 شرايط و ضوابط اختصاصي فوق الذكر صرفاً مربوط به دوره روزانه بوده و داوطلبان دوره نوبت دوم (شبانه) ضمن داشتن شـرايط عمـومي، برابـر    تذكر مهم:باشد. دانشكده فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي

ها و موسسات آموزش عالي (پرداخت شهريه، عدم ارايه امكانات رفـاهي و ...) منـدرج در همـين دفترچـه     ختلف تحصيلي دانشگاههاي مشرايط و ضوابط پذيرش دانشجو مربوط به دوره نوبت دوم (شبانه) رشته
  02532902299قم -سيما و صدا دانشكده امين بلوار –قم نشاني:  -8راهنما پذيرش خواهند شد. 

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 هاشرايط وضوابط دانشگاه                                                                         1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

    299صفحه   
 

  1398ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
    دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران *
پذيرفته شدگان مرحلـه اول جهـت    -3 پذيرش نهايي داوطلبان مشروط به قبولي در مصاحبه حضوري است. -2. باشددانشگده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران فاقد خوابگاه دانشجويي مي -1

  02166461992تعيين روز و تاريخ مصاحبه با دانشگاه تماس بگيرند 
  www.hmu.ac.ir :نشاني وبگاه  (ويژه خواهران) حضرت معصومه(ع) ـ قمدانشكده علوم انساني * 

، انتهـاي بلـوار غـدير    ،قمنشاني:  -3 باشد.داشتن حجاب برتر(چادر) در دانشكده علوم انساني حضرت معصومه (س) الزامي مي -2 ارايه خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم(شبانه) ندارد.دانشگاه تعهدي براي  -1
  025-33209030 تلفن:      روبروي ورزشگاه يادگار امام. 

  www.gut.ac.ir :نشاني وبگاه  دانشكده فني و مهندسي گلپايگان* 
و  03157240065تلفن:  03157240067نمابر:  8771765651: گلپايگان، ميدان معلم، بلوار شهداي گمنام، كيلومتر يك جاده خمين كد پستي: نشاني-2. باشددانشگاه فاقد خوابگاه دولتي مي -1

03157241560   
  www.araku.ac.ir :نشاني وبگاه  گاه اراكدانش* 

گيرد. بـديهي اسـت دانشـجويان كارشناسـي ارشـد نوبـت       يت صورت ميوبا محدويت مواجه است و اسكان بر اساس اول هاي دولتيدانشگاه اراك جهت اسكان دانشجويان كارشناسي ارشد روزانه در خوابگاه
  هاي غيردولتي تحت نظارت دانشگاه استفاده نمايند.دوم(شبانه) در صورت تمايل مي توانند از خوابگاه

  www.ardakan.ac.ir :نشاني وبگاه  دانشگاه اردكان* 
هزينه شهريه و واحدهاي درسي نوبـت دوم در كليـه گـروه    -2. گرددهاي دانشجويي پسران و دختران بوده كه به صورت خودگردان (با تامين هزينه توسط دانشجويان) اداره ميداراي خوابگاهاين دانشگاه  -1

نشاني: اردكان، بلوار آيت اهللا خـاتمي (ره)   -4 دانشگاه به نشاني فوق مراجعه فرماييد. بگاهدانشگاه به وع از آخرين اطالعات جهت اطال -3گردد. هاي آموزشي براساس ضوابط مصوب هيات امناء محاسبه مي
   035 - 32248272 – 32248171تلفن: 

  www.urmia.ac.ir :نشاني وبگاه  گاه اروميهدانش* 
در پرديس دانشگاهي اروميه، براي شـيوه تحصـيلي    98شهريه پذيرفته شدگان ارشد  –2 گردد.خوابگاه واگذار مينيمسال  4از شروع تحصيل به مدت  1398ه پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد سال ب-1

انشـجويان مسـتعد و   شـود د توصيه مـي  – 3از طريق سايت پرديس بين الملل اين دانشگاه اطالع رساني خواهد شد.  98پژوهشي در شهريور  -آموزش محور مبلغ ده ميليون تومان بوده و براي شيوه آموزشي
     57561-51818 :كدپستي  .پرديس نازلو ،جاده سرو 11كيلومتر  ،نشاني: اروميه -4عالقمند به ميكرو الكترونيك، رشته مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك را انتخاب كنند. 

  044-32752842نمابر:     32752740-3 تلفن:
  www.ui.ac.ir :نشاني وبگاه  دانشگاه اصفهان* 

هـاي  ن ريال و دوره بازپرداخت آن بـا توجـه بـه تـرم    پرداخت تسهيالت قرض الحسنه با كارمزد ساليانه چهار درصد بابت شهريه دوران تحصيلي دانشجويان پرديس، سقف تسهيالت يكصد و پنجاه ميليو -1
تواند پس از تسويه وام اول، مجددا از شرايط وام استفاده نمايد مشروط به اينكه كـل زمـان پرداخـت اقسـاط     غ بيشتر دانشجو ميتحصيلي باقيمانده دانشجو حداكثر سه سال است. ضمنا در صورت نياز به مبال

متمركـز و از طريـق مصـاحبه انجـام     پذيرش دانشجويان به صورت نيمه -1 دوره مشترك با دانشگاه لبنان:هاي مشترك: وي از زمان تحصيل دانشجو بيشتر نشود. شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دوره
رسـاله دانشـجويان بـه     -4را در دانشگاه لبنان به تحصيل خواهند پرداخـت.   2سال بوده و دانشجويان فقط ترم  2طول دوره كارشناسي ارشد  -3آشنايي كافي با زبان عربي ضروري است.  -2خواهد گرفت. 

دانشجويان پس از اتمام دوره، دانشنامه كارشناسي ارشد را از دانشـگاه اصـفهان و گـواهي     -5ورت مشترك با اساتيد دانشگاه لبنان تدوين خواهد شد. زبان عربي در پايان تحصيالت در دانشگاه اصفهان و بص
خوابگـاه   2هـده دانشـجويان خواهـد بـود. دانشـگاه لبنـان بـراي تـرم         هزينه هاي مسافرت، بيمه، ويزا و تحصيل در لبنـان بـه ع   -6دروس گذرانده در دانشگاه لبنان را از دانشگاه لبنان دريافت خواهند نمود. 

باشد و داوطلبان مرد از لحاظ قـوانين و مقـررات    1397داوطلب بايد حايز تمام شرايط مندرج در دفترچه راهنماي آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد سال  -7دانشجويي در اختيار دانشجويان قرار خواهد داد. 
دانشجويان در تمام مـدت تحصـيل ملـزم بـه رعايـت       -9دانشجويان جهت فراغت از تحصيل ملزم به حضور در دانشگاه اصفهان خواهند بود.  -8ع قانوني براي ادامه تحصيل نداشته باشند. وظيفه عمومي من

اوطلبان براي كسب اطالعات در خصوص ساير شرايط و ضوابط دانشگاه بـه وبگـاه دانشـگاه بـه     د -10قوانين، ضوابط و مقررات آموزشي، دانشجويي و انضباطي دانشگاه اصفهان و دانشگاه لبنان مي باشند. 
پذيرش دانشجويان به صورت نيمه متمركز و از طريـق مصـاحبه در دانشـگاه اصـفهان انجـام       -Keimyung University(: 1ي (رك با دانشگاه كيم يانگ كره جنوبدوره مشتنشاني فوق مراجعه نمايند. 

سال بوده و دانشجويان بخشـي از دوره را در دانشـگاه    2طول دوره كارشناسي ارشد  -3آشنايي كافي با زبان انگليسي ضروري است و دانش زبان داوطلبين در مصاحبه سنجيده خواهد شد.  -2گرفت. خواهد 
ن فارسي و انگليسي توسط اساتيد مجرب داخلي و خارجي ارايه و رساله دانشجويان نيز بـه زبـان فارسـي و    كليه دروس به زبا -4اصفهان و بخشي ديگر را در دانشگاه كيم يانگ به تحصيل خواهند پرداخت. 

 5000يانـگ  شـگاه كـيم  ي هر ترم تحصـيل در دان شهريه -6طور جداگانه از هر دو دانشگاه دريافت خواهند نمود. دانشجويان پس از اتمام دوره، دانشنامه كارشناسي ارشد را به -5انگليسي تدوين خواهد شد. 
سـازي اسـتادان   هـاي بـازي  شود. بسته به ميزان تسلط به زبان انگليسي و همكاري در پـروژه تخفيف داده مي %30ي اسكان و غذا) است كه به دانشجويان اعزامي از دانشگاه اصفهان دالر (با احتساب هزينه

داوطلب بايـد حـايز تمـام شـرايط منـدرج در دفترچـه راهنمـاي         -7ر هزينه ها مانند هزينه سفر، بيمه، ويزا و ... به عهده دانشجويان خواهد بود. دالر كاهش مي يابد. ساي 1000يانگ، اين مبلغ تا دانشگاه كيم
دانشجويان جهت فراغت از تحصـيل ملـزم بـه     -8شته باشند. باشد و داوطلبان مرد از لحاظ قوانين و مقررات وظيفه عمومي منع قانوني براي ادامه تحصيل ندا 1398آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد سال 

 مـي باشـند.    دانشجويان در تمام مدت تحصيل ملزم به رعايت قوانين، ضوابط و مقررات آموزشي، دانشجويي و انضباطي دانشـگاه اصـفهان و دانشـگاه كـيم يانـگ      -9حضور در دانشگاه اصفهان خواهند بود. 
  در خصوص ساير شرايط و ضوابط دانشگاه به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند.  داوطلبان براي كسب اطالعات  -10

مبـود  بـا توجـه بـه ك    -3اين دانشگاه فاقد خوابگاه متـاهلي اسـت.    -2هاي دانشگاه، اولويت اسكان با دانشجويان مجرد جديدالورود غير بومي است. با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه -1 شرايط خوابگاه:
 نفـره.  4هـا در تمـامي مقـاطع    نفره. خوابگاه پسـران : اتـاق   4نفره و در مقطع دكتري  6ها در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد ها به شرح ذيل است: خوابگاه دختران: اتاقظرفيت، وضعيت اسكان در اتاق

كيلـومتر اسـت نـدارد امـا      100بورسيه، پرديس، مجازي و دانشجوياني كه مسافت محل زندگيشان تا دانشگاه اصفهان كمتـر از  دانشگاه تعهدي براي تامين خوابگاه دانشجويان نوبت دوم (شبانه)، شاغل، -4
ي صـندوق رفـاه   مطـابق بـا بخشـنامه    -5دوم مهر ماه، نسبت به اولويت بندي اين دانشجويان و واگذاري خوابگاه اقدام خواهد كرد.  درصورت وجود ظرفيت و پس از اسكان دانشجويان واجد شرايط، از هفته

توانند از غذاي دانشـجويي كـه قيمـت آن هـر     دانشجويان مي -6نيمسال است.  4دانشجويان، حداكثر زمان استفاده از خوابگاه و ساير تسهيالت رفاهي (وام و تغذيه) جهت دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد 
  چند رستوران آزاد با ارايه غذاهاي متنوع همه روزه در دانشگاه فعال است). "اي شنبه تا چهارشنبه استفاده نمايند. (ضمنادر روزهاً گردد صرفساله توسط صندوق رفاه تعيين مي

  www.vaja.ir ه:نشاني وبگا   گاه اطالعات و امنيت ملينشدا *
كليه فارغ التحصـيالن مـرد داراي    -4اعتقاد و التزام عملي به واليت فقيه و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران.  -3تابعيت جمهوري اسالمي ايران. -)2تدين به دين مبين اسالم.  -1 الف) شرايط عمومي:

رشـته هـاي ايـن دانشـگاه را      پس از اعالم نتايج اوليه، از كليه داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشـته شـده و  -1 :و ضوابط اختصاصي) شرايط بمدرك كارشناسي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. 
احـراز   -2شگاه، داوطلب براي مصاحبه دعـوت نخواهـد شـد .    انتخاب نمايند، از طريق دانشگاه براي انجام مصاحبه دعوت خواهد شد. الزم به ذكر است در صورت عدم كسب شرايط اوليه براي پذيرش در دان

بايست در اسـتخدام و متعهـد بـه سـازمان     داوطلبان نمي -4ورداري از سالمت رواني و جسمي به تشخيص مراجع پزشكي وزارت اطالعات. برخ -3صالحيت استخدامي برابر ضوابط گزينش وزارت اطالعات. 
رايط گزينش و اسـتخدام در وزارت اطالعـات، بـا    پذيرفته شدگان اين دانشگاه پس از فارغ التحصيلي و احراز ش -6باشد. به بعد) مي 1371سال تمام (متولدين  27حداكثر سن  -5يا وزارتخانه ديگري باشند. 

دانشجويان در طول دوره تحصـيل از امكانـات رفـاهي و خوابگـاه دانشـجويي (خوابگـاه دانشـجويي صـرفاً بـراي           -7گذرانند. سپردن تعهد خدمت در وزارت اطالعات، خدمت سربازي را در اين وزارتخانه مي
پذيرفتـه شـدگان در صـورت انصـراف از      -9پذيرفته شدگان پس از فارغ التحصيلي و احراز شرايط گزينش وزارت اطالعات، به استخدام وزارتخانه درخواهنـد آمـد.    -8دانشجويان مجرد) برخوردار خواهند بود. 

س از انجام تعهدات دانشنامه مورد تاييـد وزارت علـوم، تحقيقـات و    به فارغ التحصيالن دانشگاه، پ -10تحصيل مي بايست خسارت مالي ناشي از طي مراحل گزينش و هزينه هاي تحصيل را پرداخت نمايند. 
  فناوري اعطاء خواهد شد.

  www.alzahra.ac.ir :نشاني وبگاه  (ويژه خواهران) دانشگاه الزهرا(س) ـ تهران* 
 2000000مبلغ  10تا  6تومان، رتبه هاي  2500000باشند مبلغ  5تا  1پذيرش داشته باشند) و داراي رتبه دانشگاه دولتي ديگر در آنها  2به پذيرفته شدگان دوره روزانه اين دانشگاه( در رشته هايي كه حداقل  -1

دانشجويان مقطع كارشناسي  حداكثر مدت مجاز استفاده از خوابگاه براي -3خوابگاه فقط به دانشجويان روزانه غيربومي تعلق مي گيرد.  -2تومان پرداخت خواهد شد.  1500000مبلغ  20تا  11تومان و رتبه هاي 
درخواست مهماني و ا نتقال از دانشگاه الزهرا به دانشگاههاي  -5خوابگاه تعلق مي گيرد.  5تا  1به دانشجويان روزانه ساكن استان هاي تهران و البرز در صورت داشتن رتبه  -4نيم سال مي باشد.  4ارشد روزانه 

دانشگاه  -7د.درخواست مهماني و انتقال پذيرفته شدگان شعبه اروميه حتي با شرايط خاص پزشكي، ازدواج، تبعيت از همسر و ... ترتيب اثر داده نخواهد ش -6واهد بود. ديگر در اولين نيم سال ورود قابل بررسي نخ
داوطلبان گرامي جهت كسب اطالعات  - 8يابند. خودگردان زير نظر دانشگاه اسكان ميدر خصوص واگذاري خوابگاه براي دانشجويان نوبت دوم(شبانه) تعهدي ندارد ولي در صورت داشتن ظرفيت در خوابگاههاي 

  88044051-9خيابان ونك تلفن:  -ميدان ونك -: تهران نشانيمراجعه نمايند. فوق نشاني وبگاه دانشگاه به بانه) به شبيشتر در خصوص هزينه تحصيل در دوره نوبت دوم (
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  1398ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.isuw.ac.ir ه:وبگانشاني   دانشگاه امام صادق(ع) *
   خواهران پرديس –) ع( صادق امام دانشگاه -)ع( صادق امام كوي -خاني طاهر شهيد خيابان - فرحزادي بلوار –) صنعت ميدان( غرب شهرك –محل تحصيل: تهران نشاني -2. داراي خوابگاه -1

   021-22131874-6تلفن تماس: 
پرديس خواهران، الزم است در علوم و معارف اسالمي از سطح علمي قابل قبولي داوطلبان ورود به دوره (عليه السالم)صادق طبق مصوبات هيأت امنا و شوراي دانشگاه امام هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  شود.شناسي ارشد ناپيوسته پرديس محسوب ميبرخوردار باشند. لذا ارائه گواهي قبولي و يا معافيت از آزمون معارف اسالمي به عنوان يكي از شرايط پذيرش دانشجو در دوره كار
  .توصيه: داوطلبان محترم قبل از ثبت نام در آزمون معارف حتما از شرايط و منابع آزمون اطالع حاصل نموده و در صورت تمايل ثبت نام كنند

 مواد، منابع و شرايط قبولي در آزمون: -1
شود و بديهي است پذيرفته شدگان در مجموع مواد آزمون و يا هر ماده درسي به صورت مجزا، از شركت در آزمون سال(اسفند و مردادماه) برگزار ميآزمون معارف اسالمي براي هر رشته دو بار در  )1-1

 باشند.بعدي معاف مي
 در ارتباط با هر يك از رشته ها درج شده است. 1پيوست شماره آن طبق جدول است كه منابع و مشخصات » عربي«و » انديشه اسالمي«، »تفسير قرآن كريم«،»اصول فقه«، »فقه«مواد آزمون شامل دروس  )1-2
 باشد.مي» 20«از » 12«حداقل نمره قبولي در هريك از مواد آزمون نمره  )1-3
 ي آزمون شفاهي دوره كارشناسي ارشد دو سال اعتبار دارد.قبولي در آزمون معارف اسالمي در مجموع مواد آزمون و يا هر ماده درسي به صورت مجزا، از زمان آزمون معارف اسالمي تا زمان برگزار )1-4

 :هاي آزمونمعافيت -2
باشد از » 20«از » 17«ها در هر يك از مواد آزمون در دوره تحصيل حداقل نمره كه ميانگين كل نمرات آن -پرديس خواهران –آموختگان دانشگاه امام صادق(عليه السالم) آن دسته از دانش )2-1

 شركت در آزمون آن ماده درسي معاف هستند؛ مشروط بر اينكه از زمان فراغت از تحصيل آنان بيش از دو سال نگذشته باشد. 
 مي باشند.تفسير بوده و دانش آموختگان رشته هاي حقوق و فقه و حقوق ملزم به شركت در آزمون درس  فقهدرس  دانش آموختگان رشته معارف اسالمي وعلوم تربيتي ملزم به شركت درآزمون :1تبصره 

 (ع) خواهد بود.  ارائه گواهي معافيت و يا قبولي در آزمون معارف اسالمي يكي از شرايط ورود داوطلب به مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه امام صادق )2-2

 برنامه ثبت نام آزمون:زمان و  -3
 نحوه ثبت نام )3-1

) ثبت نام 1126) و رشته حقوق خانواده (مجموعه امتحاني حقوق كد 1117داوطلبان واجد شرايط كه صرفا در آزمون سراسري كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي(مجموعه امتحاني علوم تربيتي كد
ثبت نام در آزمون معارف و مصاحبه علمي دانشگاه از طرياند، ميو مجاز به انتخاب رشته شده نموده ق پايگاه اطالع توانند پس از  انتخاب كد رشته محل هاي اين دانشگاه در برگه انتخاب رشته، جهت 

  اقدام نمايند. www.isuw.ac.irرساني پرديس خواهران به نشاني 
 مدارك الزم )3-2

  تصوير فيش واريزي هزينه ثبت نام -
   جديد 3×4عكس يك قطعه  -
  تصوير صفحه اول شناسنامه و كارت ملي -
  تصوير كارنامه آزمون سراسري كارشناسي ارشد -
  تصوير كاربرگ انتخاب رشته آزمون سراسري كارشناسي ارشد  -
 فارغ التحصيل خواهندشد. 31/6/98تصوير گواهي موقت كارشناسي ياگواهي مبني بر دانشجوي سال آخركه تا تاريخ  -

  است تمامي مدارك فوق در سامانه ثبت نامي بارگذاري شود.الزم توجه: 
  آيد. اي كه مغايرت  شرايط داوطلب با شرايط ثبت نام و پذيرش دانشگاه محرز شود از ادامه مراحل پذيرش يا تحصيل داوطلب جلوگيري به عمل ميدر هر مرحله :1تبصره 
  پرديس خواهران در تهران خواهد بود.   (عليه السالم)شدگان دانشگاه امام صادق محل تحصيل پذيرفته : 2تبصره 

 هزينه ثبت نام )3-3
ريال) كه الزم است داوطلـب ايـن مبلـغ را بـه      1,500,000ماده امتحاني  5ريال مي باشد (در مجموع براي شركت در هر  230,000ريال و هزينه هر ماده امتحاني مبلغ  350,000هزينه ثابت ثبت نام مبلغ 

  نمايد. شايان ذكر است اين مبلغ پس از پرداخت غيرقابل استرداد مي باشد. نزدبانك پاسارگاد به نام دانشگاه امام صادق(ع) واريز  230 -100-21189-1حساب جاري 
 تاريخ ثبت نام و دريافت كارت ورود به جلسه آزمون )3-4

  مالحظات  زمان ثبت نام  موضوع
 www.isuw.ac.irاز طريق ثبت نام در پايگاه اطالع رساني دانشگاه به نشاني   98تير  17روز دوشنبه   شروع ثبت نام

  پس از اين تاريخ امكان ثبت نام و ويرايش اطالعات وجود ندارد.  98مرداد  25روز جمعه   زمان ثبت نامپايان 
شركت در آزمون الزامي است.  98مرداد  28روز دوشنبه   دريافت كارت شركت درآزمون   دريافت كارت آزمون از طريق پايگاه اطالع رساني دانشگاه بوده و ارائه كارت براي 

پرديس خواهران به نشاني تهران، شهرك غرب، بلوار شهيد فرحزادي،  -صبح در دانشگاه امام صادق (ع) 8فرايند آزمون راس ساعت   98شهريور  2روز شنبه   برگزاري آزمونزمان 
  ت.خيابان شهيد طاهرخاني،  آغاز شده و حضور داوطلبان در محل برگزاري، نيم ساعت قبل از شروع فرآيند آزمون الزامي اس

  توجه:
  ي كارشناسي ارشد بوده و به منزله پذيرش نهايي محسوب نمي شود.قبولي در آزمون معارف اسالمي يكي از شرايط پذيرش دانشجو در دوره -1
  همراه داشتن كارت آزمون و كارت شناسايي معتبر در زمان برگزاري آزمون ضروري است. -2
د مرداد به صورت رايگان در پرديس خواهران دانشگاه امام صادق (ع) برگزار خواهد شد. لذا داوطلبان متقاضي شركت در اين كالس ها مي توانن 31مرداد تا  19كالس هاي آمادگي آزمون معارف اسالمي از  -3

 تماس حاصل نمايند. 470-467داخلي  22094901-5مراجعه نموده و يا با شماره تلفن  www.isuw.ac.irجهت كسب اطالعات بيشتر به پايگاه اطالع رساني پرديس خواهران به نشاني 
 بندي آزمونجدول زمان )3-5

  فقه  اصول فقه  انديشه اسالمي  عربي و تفسير  مواد آزمون
  تشريحي  تشريحي-تستي  تستي  شيوه برگزاري 
  14:30الي  13:30  12الي  11  10:45الي  9:45  9:30الي  8:15  ساعت برگزاري

 :منابع آزمون جدول -4
  جدول منابع  آزمون رشته مديريت آموزشي 

  نام درس
  
  

  منابع آزمون  شيوه آزمون

  4قواعد  صرف و نحو و ترجمه  در سطح مبادي العربيه ج   تستي  زبان عربي
سوره هاي حجرات  تستي  تفسيرقرآن كريم   احزاب)-فرقان-لقمان- تفسيرالميزان (
اسالم (ازابتداي سيري در سيره نبوي (ازابتداي كتاب تاا نتهاي كيفيت استخدام وسيله)، جاذبه و دافعه علي عليه السالم ( تمام كتاب)، نظام حقوق زن در   تشريحي-تستي  انديشه اسالمي

  »)هجرت وجهاد«و»آزادي معنوي«حث كتاب تا انتهاي تفاوتهاي زن ومرد)، مسأله حجاب (ازابتداي كتاب تا انتهاي ايرادها واشكالها)، آزادي معنوي (ب
  ، رضا اسالمي»دروس في علم االصول حلقه االولي شهيدصدر«ترجمه   تشريحي  اصول فقه

  اللمعه الدمشقيه (صاله، صوم، امر به معروف و نهي از منكر)، تحرير الروضه (متاجر، نكاح، طالق)، عليرضا اميني  تشريحي  فقه
  گرايش حقوق خانواده -جدول منابع آزمون رشته معارف اسالمي و حقوق 

  منابع آزمون  شيوه آزمون  نام درس
  4قواعد  صرف و نحو و ترجمه  در سطح مبادي العربيه ج   تستي  زبان عربي

سوره هاي حجرات  تستي  تفسيرقرآن كريم   احزاب)-فرقان-لقمان- تفسيرالميزان (
اسالم (ازابتداي سيري در سيره نبوي (ازابتداي كتاب تاا نتهاي كيفيت استخدام وسيله)، جاذبه و دافعه علي عليه السالم ( تمام كتاب)، نظام حقوق زن در   تشريحي-تستي  انديشه اسالمي

  »)هجرت وجهاد«و»عنويآزادي م«كتاب تا انتهاي تفاوتهاي زن ومرد)، مسأله حجاب (ازابتداي كتاب تا انتهاي ايرادها واشكالها)، آزادي معنوي (بحث 
  آيتي-تحرير اصول الفقه المظفر، عليرضا اميني   تشريحي  اصول فقه

      الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه ( نكاح، طالق، خلع، مبارات، ايالء، لعان، متاجر، ارث، حدود، قصاص)، شهيد ثاني  تشريحي  فقه
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  1398ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.ilam.ac.ir ه:نشاني وبگا  گاه ايالمدانش* 

هاي تك رقمي كـه ايـن دانشـگاه را بـراي ادامـه تحصـيل انتخـاب        شدگان داراي رتبهبه پذيرفته -3شدگان تحت پوشش بيمه حوادث قرار مي گيرند. كليه پذيرفته -2 باشد.پژوهشكده فاقد خوابگاه مي -1
بـه دانشـجويان دوره روزانـه، وام تحصـيلي، وام وديعـه       -5گيرد. نوبت دوم و پرديس خودگردان خوابگاه مجردي تعلق ميبه كليه پذيرفته شدگان دوره روزانه،  -4يابد. اند تسهيالت ويژه اختصاص مينموده

بانگنجـاب   -بلـوار پـژوهش    -: ايالم نشاني -7گيرد. به دانشجويان نوبت دوم شهريه تعلق مي -6گيرد. مسكن (براي دانشجويان متاهل)، وام تغذيه، وام ازدواج، وام ضروري و وام حوادث غيرمترقبه تعلق مي
   69391-77111كد پستي:  08432227032دورنگار:  0845-9241272تلفن: 

  www.ub.ac.ir :نشاني وبگاه  دانشگاه بجنورد* 
هاي برتـر حمايـت   شدگان با رتبهدانشگاه بجنورد از پذيرفته -3 باشد.اين دانشگاه عضو دانشگاه هاي عاري از دخانيات مي -2 گردد.به دانشجويان طبق مقررات دانشگاه، خوابگاه واگذار مي -1

 هـزار تومـان).    250، (كمـك هزينـه تحصـيلي ماهانـه     250تـر از  هاي فني و مهندسي، علوم پايه و علوم انساني (به غير از مشـاوره) داراي رتبـه پـايين   شدگان رشتهپذيرفته )1-3 آورد:ويژه به عمل مي
شـدگان رشـته   پذيرفتـه  )3-3هزار تومـان).   500(اهداي كمك هزينه تحصيلي ماهيانه  150تر از هاي فني و مهندسي، علوم پايه و علوم انساني (به غير از مشاوره) داراي رتبه پايينتهشدگان رشپذيرفته )3-2

هـزار تومـان).    500(اهـداي كمـك هزينـه تحصـيلي ماهيانـه       40تر از ن رشته مشاوره داراي رتبه پايينشدگاپذيرفته )4-3هزار تومان).  250(كمك هزينه تحصيلي ماهانه  60تر از مشاوره داراي رتبه پايين
و قـرار   17گيرد و ادامه آن در نيمسال دوم و به بعد منـوط بـه كسـب حـداقل معـدل      شده، دانشجوي دانشگاه بجنورد باشد، تعلق مي سال و ماداميكه پذيرفته 2مشوق كمك هزينه تحصيلي حداكثر به مدت 

   1339صندوق پستي  9453155111جاده اسفراين. كد پستي  4نشاني: بجنورد كيلومتر  -4  باشد.ورودي خود مي برتر دانشجويان هم رشته و هم %10گرفتن دانشجو به لحاظ ميانگين كل، جزو 
  www.bonabu.ac.ir :نشاني وبگاه  دانشگاه بناب* 

آذربايجـان  اسـتان  نشاني:  -3 مراجعه نماييد.وبگاه دانشگاه به نشاني فوق  براي اطالعات بيشتر و دقيقتر به -2كمك هزينه ويژه مالي اعطا خواهد كرد.  ،رتبه كل تك رقميدانشگاه به كليه قبولين با اين  -1
   041-37721066نمابر:       37743803-37724829 تلفن: .  انتهاي بزرگراه واليت ،بناب، شرقي

  www.basu.ac.ir :نشاني وبگاه  بوعلي سينا ـ همداندانشگاه * 
روشـن. صـندوق پسـتي:    نشاني: همدان، چهارباغ شهيد مصـطفي احمـدي   -3باشد. هاي عاري از دخانيات مياين دانشگاه عضو دانشگاه -2باشد.هاي برتر هر رشته مياولويت در واگذاري خوابگاه با رتبه -1

  081-38381601-10تلفن:  6517838695
  www.birjand.ac.ir :نشاني وبگاه  بيرجنددانشگاه * 

هاي برتـر از تسـهيالت ويـژه رفـاهي و     شدگان ممتاز و با رتبهشود. همچنين، پذيرفتهدانشگاه بيرجند براي همه دانشجويان كارشناسي ارشد، در استفاده از خدمات خوابگاهي مناسب اولويت ويژه قايل مي -1
   51-05632202049: انتهاي بلوار شهيد آويني پرديس شوكت آباد دانشگاه بيرجند، تلفن نشاني-2 مند خواهند شد.دانشجويي بهره

  www.tabrizu.ac.ir :نشاني وبگاه  تبريزدانشگاه * 
دانشـجويان دانشـكده مهندسـي     -2. رساند كه اسكان دانشجويان در خوابگاه خودگردان ميسر خواهد بودهاي علوم دامي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي اهر دانشگاه تبريز ميبه اطالع متقاضيان رشته -1

فتونيـك يـا    درك مهندسي نانو الكترونيك يا مهندسـي هاي نوين در خارج از مجموعه دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر و يا مهندسي مكانيك تحصيل مي نمايند و به آنان متناسب با رشته تحصيلي مفناوري
رسـاند كـه   به اطالع متقاضيان رشته هاي علوم دامي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي اهر دانشگاه تبريز مـي  -3 .مهندسي مكاترونيك بدون قيد عنوان مهندسي برق و يا مهندسي مكانيك اعطاء خواهد شد

اي درسي پرديس خودگردان و پرديس ارس جلفا منوط به رسيدن تعداد دانشجويان پذيرفته شده ثبت نامي بـه حـد نصـاب الزم    هتشكيل كالس -4اسكان دانشجويان در خوابگاه خودگردان ميسر خواهد بود. 
هـاي برتـر   رتبـه  %10يه تسهيالت براي دانشگاه تبريز در جهت ارا -6علوم پايه، در دانشكده شيمي خواهد بود.  -هاي روزانه و نوبت دوم رشته مهندسي پليمرمحل تحصيل دوره -5دانشگاه تبريز خواهد بود. 

كمك هزينه ماهيانـه سـه ميليـون ريـال و      5تا  1شوند در رشته/گرايشهايي كه حداقل در چهار دانشگاه پذيرش داشته باشند براي داوطلبان داراي رتبه كنكور كارشناسي ارشد كه در دانشگاه تبريز پذيرفته مي
ماه (تـا زمـاني كـه معـدل آنهـا در ده درصـد بـاالي معـدل كـل دانشـجويان هـم             24ماهيانه دو ميليون ريال از بدو ورود تا زمان فارغ التحصيلي حداكثر به مدت كمك هزينه  10تا  6داوطلبان داراي رتبه 

  مراجعه نمايند.فوق تبريز به وبگاه دانشگاه به نشاني داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر در خصوص شرايط و ضوابط دانشگاه  -7رشته/گرايش و هم ورودي قرار گيرد) پرداخت خواهد نمود. 
  www.kgut.ac.ir :نشاني وبگاه  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان* 

كيلومتري شهرستان كرمان واقع شده  28دانشگاه در  -2 باشد.يت ميئهر سوتخته با امكانات يخچال، آشپزخانه با كابينت و گاز براي  4هاي خوابگاه براي دانشجويان روزانه در محل دانشگاه به صورت سوييت -1
ميليون  40ميليون ريال، مبلغ  20برتر هر رشته در آزمون ورودي باشند، عالوه بر اعتبار پژوهشي عمومي دانشجويان به مبلغ  %10شدگان اين دانشگاه در مقطع كارشناسي ارشد كه جزء به كليه پذيرفته -3است. 

انتهاي اتوبان  ،نشاني: كرمان -5 مراجعه نمايند.فوق داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر به وبگاه دانشگاه به نشاني  -4 يال نيز اعتبار پژوهشي پس از تصويب طرح پيشنهادي پايان نامه تعلق خواهد گرفت.ر
   034-33776617 نمابر:          33776611 تلفن: .         هفت باغ علوي

  www.iasbs.ac.ir ه:نشاني وبگا  دانشگاه تحصيالت تكميلي در علوم پايه زنجان* 
) در آزمون سراسري تـا سـقف سـه ميليـون     100و مابقي رشته هاي مورد پذيرش اين مقطع رتبه زير  50دانشجويان كارشناسي ارشد در صورت كسب رتبه دو رقمي كشوري (رشته علوم كامپيوتر رتبه زير  -1

ه در هـر  كنند و از تسهيالت ويژه رفاهي دانشجويي برخوردار خواهند بود. ضمنا براي رتبه هاي يك رقمي پوشش كامل يك سفر علمي مورد تاييـد دانشـگا  ماهانه (به عنوان دستيار پژوهشي) دريافت ميريال 
شناسـي رسـوبي دانشـجويان    شناسـي و سـنگ  در رشته علوم زمين گرايش رسوب -2باشد پابر جا خواهد بود.  5/17شود. اين امتياز مادامي كه معدل كل دوره باالي سال عالوه بر تسهيالت فوق حمايت مي

كميلـي علـوم پايـه    هاي مورد پذيرش دانشگاه تحصيالت تشدگان نهايي كارشناسي ارشد رشتهجهت تشويق به كليه پذيرفته -3اي با هيدروژيولوژي و تكتونيك را خواهند داشت. رشتهامكان فعاليت هاي بين
   45195-1159 :صـندوق پسـتي       444انتهـاي بلـوار اسـتاد يوسـف ثبـوتي، پـالك        ،نشاني: زنجان-4  اند يك عدد لپ تاپ جايزه داده خواهد شد.قبول نهايي شده 20زنجان كه با رتبه كل كشوري زير 

   024-33155142: نمابر      33151تلفن:       45137-66731 كدپستي:
  www.ausmt.ac.ir :نشاني وبگاه  هاي نوين آملدانشگاه تخصصي فناوري* 

  011-44153453 ) 9: (داخلي نمابر       44153453تلفن:                           35اباذر  ،آملنشاني:  -2باشد. ميدولتي فاقد خوابگاه دانشگاه اين  -1
  www.torbath.ac.ir :نشاني وبگاه  دانشگاه تربت حيدريه* 

مشـهد، بعـد از پـل    ـ محور تربت حيدريـه     7 كيلومتر نشاني: -2 باشد.دانشگاه تربت حيدريه براي كليه دانشجويان اعم از دوره روزانه و نوبت دوم در مقطع كارشناسي ارشد داراي خوابگاه خودگردان مي -1
    05152299632دورنگار :  05152299603شماره تماس:   هوايي عابر پياده.

  www.modares.ac.ir :نشاني وبگاه  مدرس ـ تهراندانشگاه تربيت * 
اول ) بـه دانشـجويان رتبـه    1-1گـردد:  اي به شرح زير پرداخـت مـي  دانشگاه دولتي در آنها پذيرش دانشجو دارند) هديه 4هايي كه در سال جاري حداقل هاي برتر دوره روزانه (در رشتهبه دانشجويان رتبه -1

) به دانشجويان رتبه سوم آزمون سراسري سـازمان سـنجش: يـك و    1-3ميليون تومان  2) به دانشجويان رتبه دوم آزمون سراسري سازمان سنجش : 1-2ميليون تومان  3آزمون سراسري سازمان سنجش: 
شـود.  ميليون تومان هديه پرداخـت مـي   2ش دانشجو دارند، تنها به رتبه اول هر رشته به ترتيب مبلغ يك و نيم و ) در رشته هايي كه در سال جاري دو و سه دانشگاه دولتي در آنها پذير1-4نيم ميليون تومان 

مـي  پرداخـت  دانشـجو  توسـط  تحصـيلي  پيشرفت هايهاي بعدي و براساس كسب حد نصاب شاخصيك سوم مبلغ هديه حداكثر تا پايان نيمسال دوم تحصيلي و الباقي به تدريج در طي نيمسال - تبصره
-حوزه معاونت آموزشي بخش آيـين نامـه   وبگاهدر  "شدگان برتر مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري آزمون وروديشيوه نامه اعطاي جايزه به پذيرفته"پرداخت به  شرايط از آگاهي براي داوطلبان. شود

ميليون تومان اعتبار پژوهشي براي حمايت از پايان نامـه هـاي دانشـجويان دوره روزانـه در نظـر       2از يك تا  98تربيت مدرس در سال دانشگاه  -2ها و دستورالعمل ها و استعدادهاي درخشان مراجعه نمايند. 
دانشگاه دولتـي درآن رشـته پـذيرش دانشـجو      4روزانه آزمون سراسري سازمان سنجش (كه حداقل  3تا  1هاي اعتبار پژوهشي پايان نامه به دانشجويان رتبه دانشگاه تربيت مدرس عالوه بر -3گرفته است. 

) دانشـجويان  3-2) دانشجويان رتبه اول آزمون سراسري سازمان سنجش: يك و نيم ميليون تومان 3-1داشته باشند)، براساس ضوابط دانشگاه اعتبار ويژه پژوهشي (گرانت) به شرح زير اختصاص خواهد داد: 
 كـه  هاييدانشگاه به دانشجويان رتبه اول (در رشته -4ميليون تومان  1) دانشجويان رتبه سوم آزمون سراسري سازمان سنجش: 3-3هزار تومان  200ليون و مي 1رتبه دوم آزمون سراسري سازمان سنجش : 

هـاي روزانـه،   دوره دانشـجويان  كليه به -5. نمايد مي پرداخت دانشجويي معاونت ضوابط و شرايط با مدت بلند الحسنه قرض وام تومان ميليون 5 مبلغ ،)دارند دانشجو پذيرش آنها در دولتي دانشگاه 4 حداقل
. (ايـن گـواهي عـالوه    آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي، (در صورت گذراندن دروس مربوط و شركت در جلسه صالحيت مدرسي) گواهي صالحيت مدرسي اعطا خواهد شد 55ماده  6براساس تبصره 

به كليه دانشجويان روزانـه و نوبـت دوم، در    -6گام جذب، مي تواند امتيازي براي فارغ التحصيالن اين دانشگاه در جذب به عنوان هيات علمي در ساير دانشگاهها محسوب گردد.) بر اعطاي دو پايه اضافي هن
پرداخت هر گونه وام بـه صـورت    -7شود. در روزهاي غيرتعطيل از شنبه تا چهارشنبه ارايه ميهاي مصوب اين صندوق، سنوات مجاز تحصيلي، وعده ناهار بر اساس اعتبار تاميني از سوي صندوق رفاه و قيمت

ـ  هـاي شـهريه  ميزان شهريه پرديس دانشگاهي تربيت مـدرس و سـاير دوره   -8باشد. محدود و براساس اعتبار تامين شده از سوي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي ق پـرداز از طري
هاي مذكور آگاهي يابند. درضمن اين شهريه صرفاً بابت ارايه خـدمات آموزشـي   حوزه معاونت آموزشي دانشگاه قابل دسترسي است و ضروري است داوطلبان پيش از انتخاب رشته، از ميزان شهريه دوره وبگاه

نه وام به صورت محدود و براساس اعتبار تامين شده از سوي صندوق رفاه دانشـجويان وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري     پرداخت هر گو -9بوده و شامل امور رفاهي دانشجويان (خوابگاه و تغذيه) نمي شود. 
 فـي خواهنـد شـد.    دانشـگاه هـا معر  تشكيل كالس در دوره هاي آموزش مجازي، منوط به ثبت نام و رسيدن تعداد دانشجو به حدنصـاب مـي باشـد. در غيـر اينصـورت دانشـجويان بـه سـاير          -10مي باشد. 

بـه آن   -12نفر) با دوره روزانه ادغام خواهـد شـد.    4گردد و تنها در صورت عدم رسيدن تعداد دانشجو به حد نصاب (حداقل كالسهاي پرديس خودگردان دانشگاه در محل پرديس دانشگاهي تشكيل مي -11
) شهريه پايه به عنوان جايزه تشـويقي عـودت    %30گرايش در هر نيمسال تحصيلي كه واجد كليه شرايط ذيل باشند، سي درصد ( دسته از دانشجويان رتبه اول پرديس دانشگاهي تربيت مدرس، در هر رشته /

ج) دانشـجو در تـرم مـورد نظـر      .ندنفـر باشـ   5ب) حداقل تعداد دانشجوي ثبت نام شده در گرايش تحصيلي مربوط در همان نيمسال  .باشد 17داده خواهد شد: الف) دانشجوي رتبه اول و داراي معدل حداقل 
دانشـجويان پـرديس دانشـگاهي از كليـه      -13د) مدت تحصيل دانشجو در نيمسال مورد نظر از سقف سنوات مجاز تحصـيل بيشـتر نشـده باشـد.      .واحد (بجز دروس جبراني و پيشنياز) گذرانده باشد 8حداقل 

 همچنين دانشجويان پرديس دانشگاهي از سهميه كتاب (كه در ايام نمايشگاه هاي كتاب در اختيار دانشجويان قـرار مـي گيـرد) و هزينـه شـركت در     امكانات فرهنگي و ورزشي همانند دوره روزانه برخوردارند. 
  . گرددمي پرداخت معتبر مجالت در پژوهشي –علمي االت كنفرانس (مطابق مصوبات معاونت پژوهشي دانشگاه)، برخوردار مي باشند. همچنين امتياز حق التاليف به دانشجويان پرديس دانشگاهي براي مق

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 هاشرايط وضوابط دانشگاه                                                                         1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

    302صفحه   
 

  1398ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  مدرس ـ تهراندانشگاه تربيت  ادامه 
دانشـگاه تربيـت    -14ميليون تومان مطابق با مقررات معاونت پژوهش و فناوري دانشگاهي، بودجـه قابـل پرداخـت اسـت.      2هاي كارشناسي ارشد دانشجويان پرديس دانشگاهي نيز تا سقف نامه پايان براي

بيوتكنولـوژي،   -هاي كارشناسي ارشد (شامل: بيوفيزيك، بيوانفورماتيك، بيوشيمي، فيزيولوژي گياهي، نـانوبيوتكنولوژي، ژنتيـك، مهندسـي شـيمي    شدگان واجد شرايط برخي از دورهمدرس تعدادي از پذيرفته
هاي مشترك زيست كـارآفريني معرفـي نمـوده    ) را پس از گذراندن موفق دروس سال اول تحصيلي انتخاب و به پروژهبيوتكنولوژي كشاورزي، تكثير و پرورش آبزيان، زيست شناسي دريا و زيست فناوري دريا

زبـان انگليسـي براسـاس ضـوابط     ريني نيز دريافت نمايند. تسلط به تا ضمن گذراندن پايان نامه خود با شرايط مربوطه عالوه بر مدرك كارشناسي ارشد دانشگاه، گواهي معتبر (ملي يا بين المللي) زيست كارآف
   Pardis.tmu.ac.ir :نشاني وبگاه پرديس دانشگاه  مربوط، جزء شرايط اين دوره است. 

پذيرد. لـذا داوطلبـان محتـرم    جو ميهاي روزانه به دو صورت روزانه نوع يك (واجد خوابگاه) و روزانه نوع دو (فاقد خوابگاه) دانشدانشگاه تربيت مدرس تنها دانشگاهي است كه در دوره -1 شرايط خوابگاه:
هـا كـه بـا كـد رشـته/ محـل       كد رشته فاقد خوابگاه) در برخي رشتهبه متن اطالعيه در خصوص دوره هاي نوع يك و دو توجه نمايند. تبصره: دانشگاه امكان تأمين خوابگاه براي دانشجويان روزانه نوع دو (با 

آزمون سراسري مقطع كارشناسي ارشـد دوره روزانـه نـوع يـك،      5تا  1هايبه رتبه -3هاي نوبت دوم را ندارد. كان تامين خوابگاه و امكانات رفاهي براي دورهدانشگاه ام -2اند را ندارد. مستقل مشخص شده
در پرديس مركزي، دانشكده كشاورزي و دانشـكده منـابع طبيعـي و علـوم     با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه  -4شود. سال دوم داده ميطبق ضوابط امتياز بيشتري براي سكونت در خوابگاه مجردي از نيم

سـال چهـارم در مقطـع    هاي اول و دوم خواهد بود و مدت سكونت حداكثر تـا پايـان نـيم   سالدريايي نور، واگذاري خوابگاه به صورت مجردي فقط به دانشجويان روزانه نوع يك و به طور تدريجي در طول نيم
باشـد. متقاضـيان   دانشگاه فاقد خوابگـاه متـأهلي مـي    -5گيرد. باشد. ضمناً به دانشجويان روزانه نوع يك شاغل و بورسيه خوابگاه تعلق نميسال ميبها در ابتداي هرنيمپرداخت نقدي اجارهكارشناسي ارشد با 

به دانشجويان روزانه نـوع يـك سـاكن خوابگـاه     -6باشند. و فناوري، مجاز به درخواست وام مذكور ميواجد شرايط كمك وديعه مسكن صرفاً براساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات 
  شود.ه ميئهاي مصوب صندوق رفاه اراصبحانه و شام نيز طبق قيمت هاي دانشگاه عالوه بر وعده ناهار، وعده

  www.tafreshu.ac.ir ه:نشاني وبگا  تفرشدانشگاه * 
   086-36227430تلفن: 3951879611ابتداي جاده تهران. كد پستي  -نشاني: تفرش-2 گيرد.دانشجويان ارشد روزانه تا پايان ترم چهارم خوابگاه تعلق ميبه تمامي  -1

  www.ut.ac.ir ه:نشاني وبگا  تهراندانشگاه * 
پذيرد. جهـت كسـب اطالعـات بيشـتر از     طريق شيوه نامه (بر اساس سوابق تحصيلي) پذيرش دانشجو صورت مياز  98-99در پرديس بين المللي كيش و پرديس ارس اين دانشگاه براي سال تحصيلي  - 1

دانشـكده الهيـات و   «و » قـم  -پـرديس فـارابي   «براي رشته هاي  - 2مراجعه نماييد.  aras.ut.ac.irو  kish.ut.ac.ir نشانيهاي مذكور به پرديس وبگاهنحوه ثبت نام، زمان و مكان آزمون و جزييات ديگر به 
  گيرد.  به دانشجويان نوبت دوم خوابگاه تعلق نمي - 3رعايت حجاب اسالمي با پوشش چادر براي بانوان الزامي است.» دانشكده معارف و انديشه اسالمي«و » معارف اسالمي

كارشناسان كارآزموده و داراي صالحيت در امر آموزش، براي دانشگاه و صـنعت اسـت.    هدف دورة كارشناسي ارشد آموزش مهندسي، تربيت معرفي دوره كارشناسي ارشد رشته آموزش مهندسي:
  شوند:  هاي زير برخوردار ميآموختگان اين دوره از تواناييدانش

هـاي  كنتـرل كيفيـت برنامـه    -مديريت اطالعات آمـوزش مهندسـي  مستند سازي و  -هاي آموزشيساماندهي، مديريت و نظارت بر اجراي بايسته برنامه - ريزي آموزش مهندسي در دانشگاه و صنعتبرنامه -
ريـزي، سـاماندهي، هـدايت اجـرا، ارزيـابي و مستندسـازي       برنامه، در مراكز آموزش عالي و صنعت، امور مربوط به»كارشناس آموزش مهندسي«عنوان توانند، با آموختگان اين دوره ميآموزش مهندسي دانش

هـا و صـنعت كشـور اسـت. ايـن كارشناسـان       هاي آموزش مهندسـي، در دانشـگاه  يافته در مورد چالشهاي سازمانآموختگان، انجام پژوهشهاي اين دانشدهند. از ديگر توانايي هاي آموزشي را انجامبرنامه
، 1398، عمل خواهند نمود. اولين دوره كارشناسي ارشد آموزش مهندسـي، از مهرمـاه   اي كارآمد، بين دانشجويان، اعضاي هيأت علمي، كاركنان اداري و مركز آموزشيعنوان رابط و تسهيل كنندههمچنين به

  )/pdf1533108846_1http://hes.msrt.ir/uploads/T_Education( .اجرا درخواهد آمد. برنامة مصوب اين دوره آموزشي، از اينجا قابل دستيابي استدر دانشكدة فني دانشگاه تهران به
  شرايط خاص:

پردو واقع در شهر ايندياناپوليس كشور آمريكـا بـا شـرايط زيـر برگـزار خواهـد شـد. در        -دورة مشترك كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك بر اساس توافق انجام شده بين دانشگاه تهران و دانشگاه اينديانا - 1
ل در اين دوره پذيرفته خواهند شد. پـذيرش دانشـجو در ايـن دوره بصـورت نيمـه متمركـز (معرفـي سـه برابـر          ) نفر در رشته مهندسي مكانيك (گرايش تبديل انرژي) براي تحصي10ده ( 98-99نيمسال اول 

رعايـت تمـامي   (چهارده) يا باالتر در مقطع كارشناسي، و انجام مصاحبه حضوري توسط دانشگاه تهران) خواهد بود. در صورت  14ظرفيت هر رشته از سوي سازمان سنجش از ميان متقاضيان داراي معدل كل 
 نيمسـال  پنج شامل( تحصيلي سال نيم و دو معمول بطور دوره مدت • ط دوره:شراي. نمود خواهند دريافت دانشگاه دو از جداگانه مدرك دو دوره اين آموختگانضوابط اعالم شده از سوي دو دانشگاه، دانش

 زبـان  بـه  دروس ايران، در دانشجويان تحصيل مدت در •. شد خواهد برگزار آمريكا كشور در پردو-اينديانا دانشگاه در بعد نيمسال سه و تهران دانشگاه فني هايدانشكده در اول نيمسال دو كه است) تحصيلي
 تحصـيل  اول سـال  پايـان  در •. شـد  خواهنـد  معرفـي  تهـران  دانشـگاه  خـارجي  هايزبان دانشكده به انگليسي زبان تقويت هايي ارايه خواهند شد. در صورت نياز، دانشجويان براي شركت در كالسانگليس

مجوز رفتن بـه دانشـگاه    IELTSدر آزمون  5/6) يا حداقل نمره IBTدر آزمون تافل ( 79اقل نمره حد كسب و درس هر در 20 از 14 نمرة حداقل احراز و درسي واحد 12 حداقل گذراندن شرط به دانشجويان
ـ  هـاي دانشـكده  در شـده  گذرانده واحدهاي مجموع از •نخواهند داشت.  GREپردو را دريافت خواهند نمود. بر اساس توافق بين دو دانشگاه، اين دانشجويان نيازي به شركت در آزمون -اينديانا ي دانشـگاه  فن

هـاي فنـي دانشـگاه تهـران بـراي دريافـت مـدرك        هاي گذرانده شده در دانشكدهابل انتقال به آن دانشگاه خواهد بود. (بديهي است كه تمامي واحدپردو ق-واحد با هماهنگي دانشگاه اينديانا 12تهران تعداد 
 اتمـام  از پس •وسط اساتيد دو دانشگاه انجام خواهد گرفت. ها بصورت مشترك تارزيابي پروژه كارشناسي ارشد دانشجويان اين دوره و راهنمايي تعريف، •كارشناسي ارشد دانشگاه تهران احتساب خواهد شد.) 

ل فراغت از تحصيل در دانشگاه تهران بطـور كامـل   مراح كه زماني تا. باشندمي تهران دانشگاه در تحصيل از فراغت مراحل تكميل و ايران به بازگشت به موظف دانشجويان پردو،-اينديانا دانشگاه در تحصيل
 7 و 5/6 بـين  هـا آن IELTS نمـره  يا و 99 و 79 بين آمريكا به عزيمت هنگام در ها) آنIBT( تافل نمره كه دانشجوياني •يك از دو دانشگاه مدركي دريافت نخواهند نمود. دانشجويان از هيچانجام نشده است، 

نتيجه آزمون تعيين سطح، اين دانشجويان ممكن است ملزم بـه شـركت در يـك يـا چنـد كـالس زبـان        حصيلي در آمريكا در آزمون تعيين سطح زبان شركت كنند. بر اساس ت نيمسال نخستين در بايد است
انگليسـي  است از شركت در آزمون تعيين سطح زبان و گذرانـدن كـالس هـاي زبـان      باالتر يا 5/7 هاآن IELTS نمره يا و باالتر يا 100 ها) آنIBTانگليسي در آن دانشگاه گردند. دانشجوياني كه نمره تافل (

 مشـابه  مقطـع  و رشـته  در تهران دانشگاه خودگردان هاي پرديس دانشجويان شهريه معادل و ريالي بصورت هستند تحصيل به مشغول كشور داخل در دانشجويان كه مدتي در دوره هزينه •معاف خواهند بود. 
پردو توسط آن دانشگاه بصورت دالري و بر اسـاس ضـوابط اعـالم شـده     -وكار (تركيب شهريه هاي ثابت و متغير) محاسبه و دريافت خواهد شد . هزينه دوره در مدت تحصيل در دانشگاه ايندياناساز همان با و

 دانشـگاه  وبگـاه  در شـده  اعـالم ( المللـي تخفيف در شهريه عادي دانشـجويان بـين   %25ز كرده باشند از ااحر را آمريكا به عزيمت شرايط كه دوره اين دانشجويان •آن دانشگاه دريافت خواهد شد .  وبگاهدر 
) و يـا دسـتيار   Teaching Assistant( آموزشـي  دسـتيار  دسـتمزدهاي  قالـب  در متعـارف  هايهزينه كمك از استفاده براي درخواست ارايه به مجاز همچنين دانشجويان اين. شد خواهند برخوردار) پردو-اينديانا

هزينـه  •. بـود  خواهـد  پـردو -اينـديانا  دانشـگاه  اختيار در كامل بطور هزينه كمك نوع هر مورد در گيريپردو خواهند بود. در هر حال تصميم-) بر اساس ضوابط دانشگاه ايندياناResearch Assistantپژوهشي (
هاي اقامـت  پردو تعهدي در خصوص تامين محل اقامت دانشجويان به عهده نخواهد داشت. برآورد هزينه-خواهد بود و دانشگاه اينديانا دانشجويان عهده به كامل بطور آمريكا كشور در اقامت و مسافرت هاي

يط اعزام به آمريكـا را احـراز نمـوده انـد بـه يكـي از       شرا كه انيدانشجوي معرفي ضمن پردو-اينديانا دانشگاه •پردو قابل دسترسي است. -دانشگاه اينديانا وبگاهدر شهر ايندياناپوليس بصورت روزآمد از طريق 
يل عدم اعطاي ويزا از سوي دولت آمريكـا موفـق بـه عزيمـت بـه      كنسولگري هاي آن كشور در منطقه، هماهنگي الزم را براي اعطاي ويزا به اين دانشجويان به عمل خواهد آورد. دانشجوياني كه احيانا به دل

 هـاي دانشـكده  در هـا شود انجام نداده باشند) تحصيالت خود را در پرديس البرز دانشگاه تهران به پايان خواهند رساند (كـالس ه شرط آنكه تعمدا اقدامي كه به عدم اعطاي ويزا منجر ميشوند (بآن كشور نمي
 دانشـگاه  آموزشـي  مقررات تابع ايران در تحصيل مدت در دانشجويان •ريافت خواهند نمود. د را البرز پرديس و فني هايدانشكده مشترك مدرك تنها دانشجويان اين.) شد خواهند تشكيل تهران دانشگاه فني

 و) ظرفيـت  برابـر  سـه ( ركـز ممت نيمـه  بصـورت  سـويد  لونـد  دانشـگاه  با مشترك دوره در دانشجو پذيرش - 2. بود خواهند دانشگاه آن آموزشي مقررات تابع پردو-اينديانا دانشگاه در تحصيل مدت در و تهران
  .مصاحبه خواهد بود

  www.ihu.ac.ir ه:نشاني وبگا  تهران - )(عحسين امامجامع دانشگاه  *
دانشـگاه جـامع امـام     1398-99انتخاب هدفمنـد دانشـجو در سـال تحصـيلي      -3پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح است.  -2گيرد.به تمام دانشجويان غيربومي خوابگاه مجردي تعلق مي -1

داوطلبان بسـيجي فعـال نبايـد در اسـتخدام و يـا       تبصره:السالم به ترتيب از ميان پايوران سپاه پاسداران انقالب اسالمي، شاغلين ساير سازمان هاي نيروهاي مسلح و بسيجيان فعال خواهد بود. حسين عليه
بايست موافقت كتبي و بدون قيد و شرط با ادامه تحصيل خود را از مركز عمليات معاونـت نيـروي انسـاني سـپاه پاسـداران انقـالب       يوران سپاه ميپا -4ها باشند. ها و وزارتخانهمتعهد خدمت به ساير سازمان

هـاي نيروهـاي مسـلح جهـت انجـام مصـاحبه مـي       ساير سازمانشاغلين  -5نام در آزمون دريافت و در زمان مصاحبه به دانشگاه ارايه دهند. اسالمي (برابر مجموعه ضوابط و مقررات دانشجويي) قبل از ثبت
داوطلبـان بسـيج فعـال     -6مصاحبه به دانشگاه تحويل نماينـد.   بايست موافقت كتبي و بدون قيد و شرط با ادامه تحصيل خود به صورت تمام وقت را از باالترين مقام رسمي سازمان متبوع دريافت و در زمان

  فعال را در زمان مصاحبه به دانشگاه ارايه دهند.بايست، گواهي عضويت بسيج مي

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز
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  1398ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  تهران - )(عحسين امامجامع دانشگاه ادامه 

نفـرات اول   )2-7گيرنـد.  هاي سپاه در اولويت جذب در سپاه پاسداران انقالب اسالمي قرار ميالتحصيالن بسيجي غير بورس اين دانشگاه متناسب با نيازمنديحداقل يك سوم از فارغ )1-7 تسهيالت: -7
هاي پاسـداري از ابتـداي تحصـيل بـه عنـوان بـورس       تا سوم آزمون كتبي برگزار شده توسط سازمان سنجش آموزش كشور، در صورت انتخاب اين دانشگاه براي ادامه تحصيل و مشروط به احصاء صالحيت

ه توسط سازمان سنجش آموزش كشور، كمك هزينه تحصيلي ماهانه دو ميليون ريال به مدت چهار تـرم تحصـيلي پرداخـت    هاي دو رقمي آزمون كتبي برگزار شدشدگان رتبهبه پذيرفته )3-7گردند. جذب مي
ـ        2شود و همچنين كمك هزينه تحصيلي تا سقف مي س از فـارغ برابر سايرين وام و تسهيالت دانشجويي نيز اعطا خواهد شد. نحوه برگشت كمك هزينـه تحصـيلي و تسـهيالت مطـابق ضـوابط دانشـگاه پ

مندي كسر و جـايگزين خـدمت سـربازي متناسـب بـا ميـزان       توانند از امكان بهرهربط، ميهاي واگذار شده از سوي دانشگاه و تأييد مراجع ذيدانشجويان در صورت اجراي پروژه )4-7التحصيلي خواهد بود. 
التحصـيالن رتبـه اول هـر دوره مطـابق ضـوابط      زمينه ادامه تحصيل بدون آزمون (استعداد درخشان) به فارغ )6-7گيرد. تعلق ميبه تمام دانشجويان غيربومي خوابگاه مجردي  )5-7همكاري، برخوردار شوند. 

ه جهـت انجـام خـدمت مقـدس     التحصيلي در صورت داشتن شرايط به مراكـز علمـي و تخصصـي سـپا    در صورت تمايل دانشجويان غير بورس، پس از فارغ )7-7وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وجود دارد. 
شـدگان از  تمـامي پذيرفتـه  ) 9-7گـردد.  الزحمـه پژوهشـي) پرداخـت مـي    هاي تحقيقاتي مصوب مطابق ضوابط دانشگاه پژوهانه (حـق به دانشجويان همكار و فعال در پروژه )8-7سربازي معرفي خواهند شد. 

هاي عمومي سـپاه بـوده و   بايست واجد صالحيتتمام داوطلبان مي) 1-8 ساير شرايط: -8گردند. مند ميدانشگاه به صورت رايگان بهره هاي فوق برنامههاي مهارت افزايي، برنامهامكانات ورزشي، كارگاه
تحصـيل در دانشـگاه بصـورت تمـام وقـت      ) 3-8د. شدگان بسـيجي را نـدار  گونه تعهدي مبني بر جذب و استخدام كليه پذيرفتهسپاه هيچ) 2-8در مراحل مصاحبه و آزمون شفاهي امتياز الزم را كسب نمايند. 

ــاز پژوهشــــي دانشــــگاه تعريــــف و هــــدايت مــــي   پايــــان )4-8خواهـــد بــــود.    شــــود.نامــــه دانشــــجويان بصــــورت هدفمنــــد در راســــتاي حــــل نظـــام مســــايل و رفــــع نيــ
  گيرد.  از مركز عمليات نيروي انساني سپاه) و بسيجيان فعال داراي شرايط بورس انجام مي انتخاب هدفمند و پذيرش دانشجو در رشته هاي حوزه علوم انساني فقط از پايوران سپاه(با ارايه مجوز -9

  021-77105691: تلفن معاونت آموزش     از پل لشكرك، روبروي بتن البرز اتوبان بابايي، بعدنشاني: تهران، -10
  www.khu.ac.ir ه:نشاني وبگا  دانشگاه خوارزمي ـ تهران* 

اسـكان دانشـجويان در تهـران بـه      - 3اسكان دانشجويان غير بومي فقط در سنوات مجاز آموزشي انجام خواهد شد.  - 2گيرد هاي البرز خوابگاه تعلق نميبه دانشجويان نوبت دوم، پرديس و بومي استان - 1
  گردد.در دانشگاه خوارزمي كرج، در طول تحصيل به دانشجويان خوابگاه واگذار مي -5. ابگاه نخواهد داشتصورت خودگردان خواهد بود و دانشگاه فاقد ظرفيت است و هيچ گونه تعهدي براي تامين خو

، 98سـال   در خصوص پذيرش دانشجو در رشـته شـيمي آلـي در مقطـع كارشناسـي ارشـد در       -7. هاي برتر استظرفيت پذيرش دانشجو در پرديس كرج براي دانشجويان روزانه محدود و اولويت با رتبه - 6
داوطلبان بـه منظـور كسـب اطـالع از شـرايط و      -8 شد.چنانچه بخش آموزشي باشد در دانشگاه خوارزمي كرج پذيرش خواهند شد و چنانچه بخش پژوهشي باشد در دانشگاه خوارزمي تهران پذيرش خواهند 

 14911-15719نشـاني واحـد تهـران: تهـران ، خيابـان مفـتح جنـوبي، نرسـيده بـه ميـدان انقـالب. كـد پسـتي:             -9ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه به وبگاه دانشگاه به نشاني فـوق مراجعـه نماينـد.    
  026-34579600تلفكس: 37551-31979نشاني واحد كرج: كرج ،خيابان شهيد بهشتي، ميدان دانشگاه. كد پستي: -10 021-88826502تلفكس:

  www.du.ac.ir ه:نشاني وبگا  دامغاندانشگاه * 
.   ميـدان دانشـگاه   ،نشـاني: دامغـان   -3باشـد.  هـا مطلـوب و مناسـب مـي    شرايط دانشگاه براي مجموعـه رشـته   -2 نيمسال خوابگاه تعلق خواهد گرفت. 4به دانشجويان روزانه در مقطع كارشناسي ارشد  -1

             023-352202240-35220087: و نمابر تلفن            3671641167 :كدپستي
  www.cmu.ac.ir ه:نشاني وبگا  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار* 

نشـاني: چابهـار، بلـوار     -2باشـد .  عمل خواهد آورد. الزم به يادآوري است كه خوابگاه خواهران داخل مجتمع دانشگاهي ميهاين دانشگاه در ارايه خوابگاه مجردي به دانشجويان، در حد امكان مساعدت ب -1
    05435321025نمابر:  05435320020-3تلفن:  99717-56499دانشگاه( شهيد ريگي)، كد پستي: 

  www.uoz.ac.ir ه:نشاني وبگا  زابلدانشگاه * 
وجوه پرداختي كليه داوطلباني كه در دوره هاي نوبت دوم (شبانه) ايـن  -2 ارشد را هم دارد. هاي روزانه امكان اسكان و ارايه خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم (شبانه) كارشناسيدانشگاه زابل عالوه بر دوره -1

جاده  3زابل، كيلومتر  نشاني:-3گردد. مبلغ شهريه ثابت هر نيمسال در شروع هر ترم اخذ مي-2باشند در صورت انصراف و جابجايي به هيچ وجه مسترد نخواهد شد. شوند و مستلزم پرداخت هزينه ميدانشگاه پذيرفته مي
هاي مرتبط در پايان هفته تشكيل ها و گرايش)برنامه كالسي تمامي رشته4-1 شرايط و ضوابط پرديس خودگردان: -4 054-31232330تلفن: 98613-35856بنجار، پرديس جديد دانشگاه. كد پستي:

مبلغ شهريه ثابت هر نيمسال در شروع هر ترم  )4-3 هاي روزانه و در طول هفته خواهد بود.خاص، برنامه كالسي همزمان با دوره ها در يك رشته يا گرايش) در صورت نرسيدن به حد نصاب ظرفيت4-2گردد.مي
   054-32235482تلفن: 98616-73831دانشگاه زابل كد پستي: 2پرديس خودگردان: زابل، ميدان جهاد، خيابان هامون، پرديس شماره  نشانيگردد. اخذ مي

  www.znu.ac.ir ه:نشاني وبگا  زنجاندانشگاه * 
از خوابگاه دولتي رايگان استفاده خواهند نمود و در  98-99باشند در سال اول تحصيلي ها) مياي كه جزء پنج درصد اول ورودي در رشته امتحاني (در كنكور و بدون احتساب سهميهدانشجويان پذيرفته شده-1

اين دانشگاه براي دانشجويان كارشناسي ارشد پسر در نيمه اول دوران تحصيل (ترم اول و دوم) خوابگاه خودگردان (بخش خصوصي) با اخذ  -2تعرفه دولتي اسكان خواهند يافت.  باقيمانده سنوات مجاز تحصيل با
براي دانشجويان كارشناسي ارشد دختر، ترم اول خوابگاه خـودگردان (بخـش    -3اگذار خواهدكرد. اجاره بهاء و در نيمه دوم دوران تحصيل (ترم سوم و چهارم) خوابگاه دولتي با تعرفه صندوق رفاه دانشجويان و

دانشجويان نوبت اين دانشگاه هيچ تعهدي نسبت به تأمين و تخصيص خوابگاه به  -4هاي دوم، سوم و چهارم خوابگاه دولتي با تعرفه صندوق رفاه دانشجويان واگذار خواهد كرد. خصوصي) با اخذ اجاره بهاء و ترم
ايـن   -5هاي خودگردان بخش خصوصي (در صورت وجود ظرفيت) با هزينه شخصي استفاده نماينـد.  توانند دركل مدت زمان تحصيل از خوابگاهدوم (شبانه) ندارد. اين گروه از دانشجويان در صورت تمايل مي

هاي خودگردان اسكان داده خواهد ي ارشد (دختر و پسر) از ترم پنجم خوابگاه دولتي واگذار نخواهد شد و در صورت وجود ظرفيت در خوابگاهبه كليه دانشجويان كارشناس-6باشد. دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي
   مراجعه نمايند.وبگاه فوق  داوطلبان و متقاضيان خوابگاه جهت كسب اطالعات بيشتر به نشاني -7شد. 
  www.kazeroun.ac.ir ه:وبگانشاني   كازرون دانشگاه سلمان فارسي ـ* 

      071-42229080نمابر:    42226051-2نشاني: كازرون، چهارراه ارشاد، ابتداي خيابان طالقاني.   تلفن:  -2. دانشگاه داراي خوابگاه خودگردان است -1
  www.semnan.ac.ir ه:نشاني وبگا  انندانشگاه سم* 

دانشجوياني كه رتبه اول در هر كد رشته تحصـيلي را احـراز نماينـد،     -2خوابگاهي صرفأ به دانشجويان روزانه در اولين سال تحصيلي خوابگاه واگذار مي كند. دانشگاه سمنان با توجه به محدوديت فضاي  -1
محل تحصيل و خوابگاه دانشكده روان شناسـي و علـوم تربيتـي و     -4ور است. دانشگاه از ارايه خوابگاه به دانشجويان شبانه و پرديس خودگردان معذ -3كنند. در سال تحصيلي بعد خوابگاه دولتي دريافت مي

محل تحصيل و خوابگاه آموزشكده دامپزشكي اين دانشگاه واقع در شـهميرزاد و در فاصـله    -5باشد. كيلومتري از شهرستان سمنان مي 20دانشكده منابع طبيعي اين دانشگاه واقع در مهدي شهر و در فاصله 
 33654330 -33654329 -023دانشگاه سمنان تلفـن   1نشاني: سمنان ميدان دانشگاه پرديس شماره  -7 دانشگاه سمنان، دانشگاه عاري از دخانيات است. -6باشد. از شهرستان سمنان مي كيلومتري 24

  33654329-023نمابر: 
  www.usb.ac.ir ه:نشاني وبگا  دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان* 

هر رشته گرايش در آزمون كارشناسـي ارشـد بـه شـرط آنكـه       10تا  6هر رشته گرايش در آزمون كارشناسي ارشد و رتبه هاي  5تا  1رتبه هاي  -2 . گيرددانشجويان روزانه خوابگاه تعلق مي %40 فقط به -1
هاي دولتي جامع يا صنعتي(مسـتقر در مركـز   بدون سهميه)، دانشجويان رتبه اول مقطع كارشناسي دانشگاه حداقل سه دانشگاه در آن رشته گرايش در مقطع ارشد و به صورت روزانه پذيرش داشته باشند (رتبه

نوط به دارا بـودن شـرايط   هزار تومان دريافت مينمايند و ادامه پرداخت اين تشويقي م 300، در بدو پذيرش و نيمسال اول در دانشگاه سيستان و بلوچستان به صورت ماهيانه مبلغ  18استانها)، با معدل حداقل 
 شـوند.  دانشـجويان رتبـه اول شـبانه شـامل تخفيفـات شـهريه مـي        -3خواهد بود.  17و فني و مهندسي و علوم پايه  18ها است. حداقل معدل در نيمسال علوم انساني، زبان، هنر معدلي زير در ساير نيمسال

  .مراجعه نمايندفوق نشاني داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر به وبگاه دانشگاه به  -4
  www.shahed.ac.ir ه:نشاني وبگا  دانشگاه شاهد *

اعتقاد و التزام عملي به واليت فقيه، نظام جمهـوري اسـالمي و قـانون     -2التزام عملي به احكام  اعتقاد به دين مبين اسالم و -1 :شرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش دانشجو در دانشگاه شاهد
رعايت كامـل   -6پايبندي كامل به ضوابط و مقررات دانشگاه  -5نداشتن سابقه محكوميت كيفري موثر  -4هاي غير قانوني ها و گروهسابقه وابستگي تشكيالتي، هواداري از احزاب و سازمانعدم  -3اساسي 

  عنوان حجاب برتبر براي خواهران ضروري است) ضوابط پوشش اسالمي و شئونات اسالمي براي خواهران و برادران (اعتقاد و التزام عملي به چادر به 
ييد هسته گزينش دانشگاه هاي عمومي متقاضيان دوره و احراز موارد فوق بررسي الزم از سوي هسته گزينش دانشگاه صورت پذيرفته و پذيرش نهايي داوطلبان منوط به تأاست در خصوص صالحيتبديهي  -7

هـاي عمـومي در دانشـگاه حضـور يابنـد و در      شدگان چند برابر ظرفيت دانشگاه شاهد، پيش از اعالم نتايج نهايي آزمون براي شركت در مراحل بررسي صالحيترفيبراي اين منظور الزم است مع  خواهد بود.
  ني(ره).وي حرم مطهر حضرت امام خميرقم، روبـ تهران، ابتداي آزادراه تهران  نشاني: -8صورت نياز در مصاحبه حضوري نيز شركت نمايند. 
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 هاشرايط وضوابط دانشگاه                                                                         1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

    304صفحه   
 

  1398ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.sku.ac.ir ه:نشاني وبگا  شهركرددانشگاه * 

   .شهركرد، بلوار رهبرنشاني:  -2نامه واگذاري خوابگاه دانشگاه شهركرد، خوابگاه و امكانات رفاهي اختصاص خواهد داد. صرفاً به تعداد محدودي از دانشجويان واجد شرايط دوره روزانه طبق شيوهين دانشگاه ا -1
  038-32324629تلفن: 

  www.uk.ac.ir ه:نشاني وبگا  دانشگاه شهيد باهنر كرمان* 
امكانـات رفـاهي دانشـگاه شـهيد بـاهنر       -3 شوند.در صورت وجود ظرفيت خالي ساير دانشجويان براساس امتيازبندي اسكان داده مي -2شوند. هاي دولتي اسكان داده ميدانشجويان (روزانه) در خوابگاه -1

تمام دانشجويان به صورت  -5گردد. خدمات رفاهي و وام تحصيلي براساس ضوابط صندوق رفاه ارايه مي -4باشد. اي، باشگاه ورزشي، استخر شنا و ... ميشامل سلف سرويس، كتابخانه، سايت رايانهكرمان، 
شـدگان پـس از تصـويب    به پذيرفته -7وبت دوم با دانشجويان روزانه به صورت مشترك برگزار خواهد شد. كالس هاي دانشجويان پرديس دانشگاهي و ن -6رايگان تحت پوشش بيمه حوادث قرار مي گيرند. 

اشـند، كمـك   درصد برتر رتبه كشوري بـدون لحـاظ سـهميه ب    5شدگان در هر رشته و گرايش كه جزء به پذيرفته -8طرح پيشنهادي پايان نامه، متناسب با ماهيت پژوهش، اعتبار پژوهشي تعلق خواهد گرفت. 
تـا   1نفر پذيرفته شوند، كسـاني كـه داراي رتبـه     240ريال (دو ميليون تومان) پرداخت خواهد شد. به عنوان مثال اگر در گرايش شيمي تجزيه در كل كشور  20000000هزينه خريد يك عدد لپ تاپ به مبلغ 

دانشـگاه   -ميـدان پـژوهش  -بزرگراه امـام خمينـي   -نشاني: كرمان -9ريد يك عدد لپ تاپ تا سقف ذكر شده پرداخت خواهد شد. اند، كمك هزينه خهستند و دانشگاه شهيد باهنر كرمان را انتخاب نموده 12
   034-31322000شهيد باهنر شماره تماس اطالعات تلفن: 

  www.sbu.ac.ir ه:نشاني وبگا  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران* 
 شـود. به دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه) خوابگاه تخصـيص داده نمـي   -2باشد. امكانات دانشگاه و بر حسب رتبه قبولي داوطلبان در آزمون تحصيالت تكميلي مياولويت استفاده از خوابگاه، با توجه به  -1
زي و پرديس خودگردان دانشگاه، به پايگاه اينترنتي دانشگاه بـه نشـاني فـوق    هاي نوبت دوم (شبانه)، مجاهاي جديد مصوب دورهداوطلبان براي اطالع از ساير شرايط و ضوابط دانشگاه و همچنين شهريه -3

  مراجعه نمايند.
  www.azaruniv.ac.ir ه:نشاني وبگا  دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز* 

 نامـه.  برابر حمايـت مـالي حـوزه معاونـت پـژوهش و فنـاوري از پايـان        5/1نامه به ميزان پايانبار در طول تحصيل. حمايت مالي از انجام  2: امكان شركت در كنفرانس هاي داخل، 50هاي كمتر از ـ بارتبه1
ماينـد.  دانشگاه به وبگاه دانشـگاه بـه نشـاني فـوق مراجعـه ن     ـ براي تمامي دانشجويان: ارايه خوابگاه براي دانشجويان مجرد غير بومي. ضمنا به منظور كسب اطالع از شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي 2

  04134327535نمابر:  34327500تلفن: باشد.مراغه مي -كيلومتري جاده تبريز  35محل اصلي دانشگاه 
  www.motahari.ac.ir ه:نشاني وبگا  دانشگاه شهيد مطهري *
هـاي حـوزوي و طلبگـي و    داشـتن گـرايش   -3ايمان و اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و واليت فقيـه   -2 .باشددانشگاه براي خواهران فاقد خوابگاه مي -1

شـدن در آزمـون   پذيرفتـه  -6كـار در خـارج از دانشـگاه    عدم اشـتغال بـه    -5هاي درس هاي داخلي دانشگاه و شركت در كليه كالسسپردن تعهد مبني بر رعايت مقررات و آيين نامه -4رعايت زي طلبگي 
 (بدون اعمال سـهميه آزمـون كارشناسـي ارشـد     25تا  1به باال تبصره: دانش آموختگان حايز رتبه هاي  12) و كسب ميانگين 10اختصاصي و مصاحبه علمي با احراز حداقل امتياز قبولي (براي هر درس نمره 

  مراجعه نماييد.  فوق جهت آشنايي با نحوه و سير مراحل ورود به دانشگاه شهيد مطهري به وبگاه دانشگاه به نشاني  -7 باشند.ف مي)، از آزمون اختصاصي معا1398سال 
  :باشدمواد و منابع آزمون اختصاصي دانشگاه به شرح ذيل مي مواد آزمون:

ادبيات عرب(شرح ابـن عقيـل)    -3اصول فقه (اصول الفقه مرحوم مظفر)  -2لمعه شهيد ثاني (غير از عباديات)) فقه (منبع: شرح  -1 :مواد آزمون اختصاصي براي رشته فقه و حقوق خصوصي )الف
  مسيوليت مدني و عقود معين)   حقوق مدني(حقوق تعهدات، -4

ادبيـات عرب(منبـع: شـرح ابـن      -3فقه (منبع: اصول الفقه مرحـوم مظفـر)    اصول -2فقه (منبع: شرح لمعه شهيد ثاني (غير از عباديات))  -1 :مواد آزمون اختصاصي براي رشته فقه و حقوق جزا ب)
   .حقوق جزاي اختصاصي -5حقوق جزاي عمومي  -4عقيل) 

ادبيـات عرب(منبع:شـرح ابـن     -3اصول الفقه مرحوم مظفر)  اصول فقه (منبع: -2فقه (منبع: شرح لمعه شهيد ثاني (غير از عباديات))  -1ه: مواد آزمون اختصاصي براي رشته فقه و حقوق خانواد ج)
منطـق (منبـع: المنطـق     -2 ،3كالم (منبع: شرح تجريد (غيـر از امـور عامـه)) ضـريب      -1مواد آزمون اختصاصي براي رشته فلسفه و حكمت اسالمي  حقوق مدني(حقوق تعهدات، حقوق خانواده) د) -4عقيل) 

 مواد آزمون اختصاصـي بـراي رشـته رشـته شـيعه شناسـي (گـرايش كـالم اسـالمي)           -5 ،4ادبيات عرب(منبع:شرح ابن عقيل) ضريب  -4 ،4فلسفه (منبع: نهاية الحكمة) ضريب  -3 ،3مرحوم مظفر) ضريب 
 و 4شـرح ابـن عقيـل) ضـريب      ب(منبـع: ادبيـات عر  -4 ،3فلسفه (منبع: نهاية الحكمة) ضريب -3 ،3منطق (منبع: المنطق مرحوم مظفر) ضريب  -2 ،4كالم (منبع: شرح تجريد (غير از امور عامه)) ضريب  -1

نام و ساير مراحل پذيرش بـه سـامانه   هاي داراي شرايط خاص در سايت سازمان سنجش، جهت ثبتداوطلبان الزم است پس از اعالم اسامي چندبرابر ظرفيت رشته نام آزمون اختصاصي دانشگاه:ثبت
رسـاني  نـام صـرفاً از طريـق سـامانه فـوق و پايگـاه اطـالع       ها و امور مربوط بـه ثبـت  مراجعه نمايند. كليه اطالعيه www.golestan.motahari.ac.irآموزش دانشگاه شهيد مطهري به نشاني اينترنتي: 

  در اختيار داوطلبان قرار خواهد گرفت.وبگاه فوق دانشگاه به نشاني 
   م021-33566166-9تلفن: .    مدرسه عالي شهيد مطهري ،ميدان بهارستان ،تهران نشاني:

  www.shirazu.ac.ir ه:نشاني وبگا  دانشگاه شيراز* 
 مراجعـه كننـد.  به نشاني فوق دانشگاه شيراز  وبگاهتوانند براي كسب اطالعات بيشتر به به تمام دانشجويان كارشناسي ارشد روزانه غير بومي، در حد امكانات دانشگاه، خوابكاه واگذار مي شود. داوطلبان مي -1
 خـودگردان  پـرديس  هـاي دوره هـاي گرايش –تدريس تمام دروس رشته  -3باشد. هاي پرديس خودگردان در ساختمان پرديس خودگردان دانشگاه، واقع در شهر شيراز ميهاي دورهكالسمحل تشكيل  -2

 ويـژه  انگليسـي  زبـان  كـالس  در شـركت  يا و تحصيل اول سال نيم دو در ويژه انگليسي معافي آزمون گذراندن به ملزم ارشد كارشناسي دانشجويان -4. پذيردمي انجام شيراز دانشگاه مجرب استادان توسط
درصـد و   60باشند. دانشجوياني رشته هاي آموزش زبان انگليسي و ادبيـات انگليسـي در صـورت كسـب حـداقل      ) از نيم سال سوم تحصيل تا قبل از دفاع از پايان نامه ميجبراني(واحدي 4 ارشد كارشناسي

  باشند.درصد، از زبان انگليسي كنكور سراسري از گذراندن اين آزمون معاف مي 50ها حداقل شجويان ساير رشتهدان
  www.iribu.ac.ir ه:نشاني وبگا  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايرانـ  تهران *

اعتقاد و التزام عملي به اصل واليت فقيه، نظام جمهوري اسـالمي ايـران و قـانون اساسـي.      -2اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام به احكام.  -1 هاي روزانه و نوبت دوم):دوره( عمومي شرايط الف)
موفقيـت در مصـاحبه حضوري(تخصصـي و     -6بط دانشـگاه.  ضوا و هانامهپايبندي و رعايت كامل مقررات، آيين -5نداشتن سوءپيشينه به تشخيص مراجع ذي صالح.  -4تابعيت جمهوري اسالمي ايران.  -3

 دانشـجويان  -7. اسـت  مخيـر  داوطلبان قبول يا رد در دانشگاه و گيردمي صورت اولويت ترتيب به الزم شرايط احراز از پس و ظرفيت برابر چند شدگان معرفي بين از نهايي پذيرش: تذكر •صالحيت عمومي). 
) 1نـام (دفترچـه شـماره    داشتن شرايط عمومي و ساير ضوابط كلي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت -8يه شده از سوي دانشگاه خواهند بود. ارا خاص دروس و هادوره گذراندن به ملزم مصوب، دروس بر عالوه

هـاي دولتـي و غيـر    ها و ارگانيك از سازمانتخدام و تعهد خدمت به هيچعدم اس -2سال سن (با احتساب دوران خدمت نظام وظيفه).  30داشتن حداكثر -1 هاي روزانه):ب: شرايط اختصاصي (دوره
ارايه سـند تعهـد    اي و صالحيت عمومي و اخالقي در سازمان صدا و سيماتوانمندي حرفه با توجه به امكان استخدام فارغ التحصيالن واجد امتياز علمي، -3قراردادي و...)  ،دولتي به هر نحوي (رسمي، پيماني

فارغ التحصيالن در صورت معرفي دانشگاه و نيـاز سـازمان صـدا و سـيما و احـراز شـرايط اسـتخدامي         بر اساس اين تعهد، هاي روزانه ضرورت دارد.در شروع به تحصيل براي كليه دانشجويان دورهمحضري 
در صورت موافقت سازمان صدا و سـيما بـا انجـام تعهـد      كر:تذ •ابر مدت تحصيل مشغول به خدمت شوند. كند، به ميزان دو بربايست در مراكزي كه سازمان تعيين مي(مطابق ضوابط دانشگاه و سازمان) مي

سـازمان صـدا   ادامه تحصيل فارغ التحصيالن متعهد به خدمت در سازمان در مقاطع باالتر وفق مقـررات   -4التحصيالن مشمول خدمت وظيفه برابر ضوابط به صورت امريه استفاده خواهند كرد. خدمت از فارغ
غيـر از  مندي از كمك هزينه تحصـيلي (بصـورت وام) در طـول تحصـيل، امكانـات رفـاهي و خوابگاه(بـه       هاي روزانه، ضمن بهرهدانشجويان دوره -5هاي تحصيلي مصوب بالمانع خواهد بود. و سيما در رشته

شرايط و ضوابط اختصاصي فوق الذكر صـرفاً مربـوط بـه دوره روزانـه      تذكر مهم:توانند استفاده نمايند. نامه وزارت علوم) نيز ميساكنين استان تهران و البرز)، از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان(مطابق آيين 
هـا و موسسـات آمـوزش عـالي     صيلي دانشگاههاي مختلف تحتهبوده و داوطلبان دوره نوبت دوم(شبانه) ضمن داشتن شرايط عمومي، برابر شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو مربوط به دوره نوبت دوم(شبانه) رش

  (پرداخت شهريه، عدم ارايه امكانات رفاهي و ...) مندرج در همين دفترچه راهنما پذيرش خواهند شد. 
   22168643 و 22168538 دانشگاه صدا وسيما تلفن: -ابتداي اتوبان هاشمي رفسنجاني (نيايش)  -خيابان وليعصر( عج) -تهران  نشاني:

  www.put.ac.ir ه:نشاني وبگا  صنعت نفتدانشگاه * 
برخـورداري از كمـك هزينـه تحصـيلي مطـابق مصـوبات        -2 باشد.امكان استفاده از خوابگاههاي مجردي در طول دوره تحصيل و در حدود امكانات دانشگاه براي دانشجويان كارشناسي ارشد فراهم مي -1

هـاي مجـردي   تأمين بخشي از هزينه كتابها و لوازم التحرير، امكانات خوابگـاه  -3هاي دولتي. امناء دانشگاه صنعت نفت(به صورت بالعوض)، تغذيه در حد دانشگاههيأت مديره شركت ملي نفت ايران و هيأت 
طول مدت تحصيل و امكان اخذ پايان نامه كارشناسي ارشد در مـورد مشـكالت    امكان آشنايي دانشجويان با صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و پااليش در -4(در طول دوره تحصيل و در حدود امكانات دانشگاه). 

برخورداري فارغ التحصيالن ممتاز دانشگاه از تسهيالت وزارت علـوم، تحقيقـات    -6ها و امكانات مناسب آموزشي براي تسلط يافتن به زبان انگليسي در دوران تحصيل. وجود زمينه -5و معضالت اين صنايع. 
  061-53326442گونه تعهدي جهت استخدام فارغ التحصـيالن ندارنـد. تلفكـس:    دانشگاه صنعت نفت و وزارت نفت هيچ -7، جهت ادامه تحصيل در مقطع تحصيلي باالتر، مطابق ضوابط مربوطه. و فناوري

    43پالك  ،كوهستان نهم (شهيد حميدرضا نوريان) ،باالتر از نوبنياد ،خيابان پاسداران ،: تهراننشاني-8

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 هاشرايط وضوابط دانشگاه                                                                         1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

    305صفحه   
 

  1398ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.arakut.ac.ir ه:نشاني وبگا  صنعتي اراكدانشگاه * 

  گيرد.  مطابق آيين نامه حمايت از استعدادهاي درخشان دانشگاه صنعتي اراك، به دانشجويان ممتاز تسهيالت تعلق مي -2 دهد.دانشگاه براي دانشجويان پسر خوابگاه به صورت خودگردان ارايه مي -1
  086-33400دانشگاه صنعتي اراك تلفن:  -دانشگاه خيابان -: اراكنشاني-3

  www.uut.ac.ir ه:نشاني وبگا  صنعتي اروميهدانشگاه * 
گيرد. ساير پسر خوابگاه ملكي تعلق ميبر اساس اولويت به دانشجويان  دانشگاه صنعتي اروميه فاقد خوابگاه ملكي براي دانشجويان دختر است و تعهدي براي ارايه خوابگاه ندارد. ضمناً به تعداد بسيار محدود و -1

   5716617165كدپستي: .   اول جاده بند اروميه، نشاني: -2 هاي خودگردان با شهريه حداقل هفت ميليون ريال براي هر نيمسال اسكان يابند.توانند با هماهنگي دانشگاه در خوابگاهدانشجويان پسر و دختر مي
    044-31980285 -33728180-81تلفن:              57155419صندوق پستي: 

  www.aut.ac.ir ه:نشاني وبگا  صنعتي اميركبير ـ تهراندانشگاه * 
مطـابق بـا    -2منـد شـوند.   درصد تخفيف بهره 50توانند حداكثر تا شدگان در پرديس خودگردان در ترم اول تحصيل خود بسته به معدل مقطع كارشناسي، ميمطابق با آيين نامه تشويقي دانشگاه ، پذيرفته -1

انتقـال يـا    -3منـد گردنـد.   درصد تخفيف بهره 50سته به معدل كسب شده در مقطع كارشناسي ارشد، مي توانند حداكثر تا هاي بعدي، بدانشجويان پرديس خودگردان طي نيمسال آيين نامه تشويقي دانشگاه،
ادامه تحصيل دانشجويان در شيوه آموزشي پژوهشـي منـوط بـه احـراز      -4باشد. ( ماهشهر، بندرعباس و گرمسار ) به دانشگاه اميركبير تهران امكان پذير نمي هاي اقماريشدگان پرديسمهمان شدن پذيرفته

 ،روبـروي خيابـان سـميه    ،خيابان حافظ ،تهراننشاني:  -6 .گيرداه تعلق نميشدگان واحد دانشگاهي گرمسار خوابگوجود امكانات خوابگاهي، به پذيرفته عدم با توجه به -5شرايط دانشكده و دانشگاه مي باشد. 
  021-6413969نمابر:      64540-1تلفن:        15875-4413 :صندوق پستي 424شماره 

  www.knut.ac.ir ه:نشاني وبگا  صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ـ تهراندانشگاه * 
هاي ورودي)، صرفا به تعداد محدود امكان پذير است و براي ساير متقاضيان تـامين خوابگـاه مقـدور نبـوده و     دانشجويان غيربومي، با توجه به اولويت (بر اساس رتبهارايه خوابگاه براي  -1 شرايط خوابگاه:

  گيرد.  نميهاي تهران و البرز خوابگاه تعلق به دانشجويان ساكن استان -2در صورت امكان به خوابگاه خودگردان معرفي خواهند شد. 
با توجه به اينكه وام شهريه دانشجويان نوبت دوم از طريق صـندوق رفـاه دانشـجويان     -2ه دانشجويان نوبت دوم(شبانه) به هيچ عنوان خوابگاه تعلق نخواهد گرفت. ب-1شرايط دوره نوبت دوم (شبانه): 

  ه دانشجويان تامين نگردد، دانشگاه در خصوص پرداخت وام شهريه، هيچگونه تعهدي ندارد.  كه اعتبار الزم براي اين وام از طريق صندوق رفاشود، در صورتيتامين مي
  به دانشجويان دوره الكترونيكي(مجازي) و مشترك، به هيچ عنوان خوابگاه و وام شهريه دانشجويي تعلق نخواهد گرفت. شرايط دوره الكترونيكي(مجازي) و دوره مشترك:

هـا چهـار نيمسـال تحصـيلي     مـدت دوره  -2شـود.  دانشجويان به صورت نيمه متمركز و از طريق مصاحبه انجام خواهد گرفت. پذيرش اوليه چند برابر ظرفيت انجام مـي پذيرش  -1 شرايط دوره مشترك:
دانشـجويان طـي مـدت تحصـيل در ايـران تـابع مقـررات         -3شود. مي هاي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و بخشي ديگر در دانشگاه خارجي همكار برگزارخواهد بود كه بخشي از آن در دانشكده

ها در طول دوره در ايران غالباً به زبان انگليسي و در كشور ميزبان كـامالً بـه زبـان    كالس -4آموزشي جمهوري اسالمي ايران و در مدت تحصيل در كشور خارجي تابع مقررات آموزشي آن كشور خواهند بود. 
هزينه تحصيل در دانشگاه صنعتي خواجه نصـيرالدين طوسـي بـه صـورت ريـالي و هزينـه        -5لذا آشنايي كافي با زبان انگليسي ضروري است و دانش زبان داوطلبين سنجيده خواهد شد.  انگليسي خواهد بود.

واجه نصيرالدين طوسي تعهدي از نظر اعطاي وام شـهريه تحصـيلي و تـامين خوابگـاه در     تحصيل در دانشگاه خارجي بر حسب ارز تعيين شده و مطابق قوانين و مقررات دريافت خواهد شد. دانشگاه صنعتي خ
نـد  دانشجويان پس از اتمام دوره، دانشنامه كارشناسي ارشد را به طور جداگانه از هـر دو دانشـگاه دريافـت خواه    -6طول تحصيل در ايران ندارد و ليكن دانشگاه خارجي در تهيه خوابگاه همكاري خواهد نمود. 

توضيحات مربـوط بـه هـر رشـته بـه طـور جداگانـه و مشـروح در          -8دانشجويان ذكور در طول دوره از معافيت تحصيلي برخوردار خواهند بود و از نظر نظام وظيفه نبايد هيچگونه منعي داشته باشند.  -7نمود. 
  قابل دسترسي است. شاني فوق دانشگاه به ن وبگاه

  دانشجويان برتر از اين امكان برخوردار خواهند بود كه بخشي از دوره را در كشور فرانسه بگذرانند.   سي مواد:هاي مهندشرايط پذيرش در گرايش
وس برخـي از در  -2باشـد.  شدگان در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مـي محل اصلي تحصيل پذيرفته -1 هاي با همكاري سازمان مديريت صنعتي:شرايط پذيرش دانشجو در دوره

انتخاب رشـته مـديريت    -4شود. مدرك تحصيلي دانش آموختگان منحصراً توسط دانشگاه و با قيد ((با همكاري سازمان مديريت صنعتي)) صادر مي -3نيز در محل سازمان مديريت صنعتي برگزار خواهد شد. 
هـاي كـالن، تمركـز بـر     در ارايه دروس تخصصي انتخابي رشته مهندسي صنايع گرايش سيستم -4رشته برخوردار باشند. شود كه از سابقه كار در حوزه هاي مرتبط با اين كسب و كار به متقاضياني توصيه مي

  باشد. ((زمينه تحقيق در عمليات)) مي
 ردد. گمياين دوره مطابق با سرفصل مصوب دانشگاه و در دانشكده مهندسي صنايع برگزار  -1 هاي اطالعاتي:شرايط پذيرش دانشجو در مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم

  باشد.در ارايه دروس تخصصي انتخابي، تمركز بر ((زمينه تحقيق در عمليات)) مي هاي كالن:شرايط پذيرش دانشجو در رشته مهندسي صنايع گرايش سيستم
  www.sut.ac.ir ه:نشاني وبگا  صنعتي سهند ـ تبريزدانشگاه * 

با توجه به محدوديت خوابگاه، به دانشـجويان   -2سرويس اياب و ذهاب دانشجويان به صورت مشاركتي توسط بخش خصوصي از محل ميدان راه آهن تا دانشگاه داير مي باشد.  -1 الف) شرايط عمومي:
   041-33443849نمابر:  041-33443801-9نوبت دوم (شبانه) خوابگاه تعلق نخواهد گرفت. نشاني: تبريز، شهر جديد سهند تلفن: 

 دانشجو الزم است كه آشنايي كافي با كـاربري رايانـه و اينترنـت و دسترسـي بـه اينترنـت پرسـرعت داشـته باشـد.           -1 هاي آموزش الكترونيكي(مجازي):ب) شرايط و ضوابط اختصاصي دوره
هـاي  كـالس -3نام به هيچ وجه قابل اسـترداد نخواهـد بـود.    اهد شد و وجوه پرداختي دانشجو پس از ثبتشهريه تحصيلي مطابق مصوبه هيات امناي دانشگاه در ابتداي هر نيمسال از دانشجو دريافت خو -2

صـيلي و ... بـه   امكانات رفاهي شامل خوابگـاه، وام تح -4شود. ) ارايه ميLMSاي سامانه مديريت آموزشي (هاي مجازي دانشگاه، بصورت الكترونيكي در محيط چند رسانهدرسي و فرآيندهاي آموزشي در دوره
دانشـجويان ممتـاز، در چـارچوب آيـين نامـه       -6باشـد.  نام كننده به حد نصاب تعيين شده توسط دانشگاه ميبرگزاري دوره منوط به رسيدن تعداد دانشجويان ثبت -5گيرد. دانشجويان دوره مجازي تعلق نمي

اينترنتـي دانشـكده آموزشـهاي الكترونيكـي دانشـگاه       وبگاهتوانند به كسب اطالعات بيشتر و آگاهي از قوانين و مقررات آموزشي مي داوطلبان جهت-7مصوب دانشگاه از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود. 
  تماس حاصل فرمايند. 041-34249611مراجعه و يا با شماره تلفن :  www.vu-sahand.irصنعتي سهند به نشاني: 

  .    شهر جديد سهند ،تبريز نشاني:
  www.shahroodut.ac.ir ه:نشاني وبگا  صنعتي شاهروددانشگاه * 

 -نشـاني: شـاهرود   -3هاي مختلف تحصيلي به وبگاه دانشـگاه صـنعتي شـاهرود مراجعـه فرماييـد.      براي اطالع از ميزان شهريه و نحوه پرداخت در دوره -2 گيرد.شدگان خوابگاه تعلق ميبه كليه پذيرفته -1
   023-32392204-9تلفن: 3619995161كدپستي:  316بلوار دانشگاه. صندوق پستي:  -تير 7ميدان 

  www.sharif.ir ه:نشاني وبگا  صنعتي شريفـ  تهراندانشگاه * 
باشد، در غيراين صورت، شيوه تحصـيل دانشـجو بـه شـيوه     شرايط دانشكده و دانشگاه ميال دوم تحصيل، منوط به احراز سمييلي آموزشي پژوهشي پس از اتمام نادامه تحصيل دانشجويان در شيوه تحص -1

هـا  هاي توابع استان تهران و استان البرز، با توجه به اولويـت تامين خوابگاه براي دانشجويان روزانه غيربومي به استثناي دانشجويان پرديس خودگردان و ساكنين شهرستان -2آموزش محور تبديل خواهد شد. 
متقاضـيان حـايز شـرايط اسـتفاده از      -4متاسفانه به هيچ وجه امكان تامين خوابگاه و ساير امور رفاهي براي دانشجويان نوبت دوم (شبانه) وجود ندارد.  -3پذير است. هاي دانشگاه امكانو در قالب محدوديت

  جاره بهاي هر ترم را قبل از شروع ترم به صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پرداخت نمايند.  خوابگاه ها بايستي در بدو ورود نسبت به پرداخت وديعه اقدام نمايند و ا
بـراي   -2به دانش آموختگان پرديس كيش دانش نامه رسمي پرديس بين الملل كيش دانشگاه صنعتي شريف اعطـا خواهـد شـد.     -1 هاي پرديس خودگردان جزيره كيش:شرايط و ضوابط رشته

ت تكميلـي كـه مقطـع كارشناسـي     شدگان از طريق آزمون تحصيالبراي پذيرفته -3خفيف در شهريه متغير مصوب هيات امنا در نظر گرفته خواهد شد. ت ٪25شدگان از طريق آزمون تحصيالت تكميلي پذيرفته
ه نفر از پذيرفته شدگان آزمـون تحصـيالت تكميلـي    س به -4. شد خواهد گرفته نظر در دانشگاه امنا هيات مصوب كل شهريه در تحفيف ٪20از پرديس كيش دانشگاه صنعتي شريف فارغ التحصيل شده باشند 
هاي دولتي سطح يك و سطح دو باشند بورس تحصيلي (معاف از پرداخت شـهريه تحصـيلي) مصـوب هيـات امنـا بـه تشـخيص        از دانشگاهكه موفق به كسب رتبه هاي اول تا سوم در مقطع كارشناسي خود 

در  www.kish.ac.irيـا   www.kish.sharif.eduدر پايگـاه اينترنتـي    98-99هاي مختلف در سـال تحصـيلي   اطالعات مربوط به مبالغ شهريه براي رشته -5گيرد. شوراي پذيرش پرديس تعلق مي
  021-66165041پذير نيست. تلفن تماس: شدگان در پرديس بين الملل كيش تحت هيچ شرايطي به دانشگاه صنعتي شريف امكانانتقال يا مهمان شدن پذيرفته -6باشد. دسترس عالقمندان مي
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 هاشرايط وضوابط دانشگاه                                                                         1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

    306صفحه   
 

  1398ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.shhut.ac.ir ه:نشاني وبگا  دانشگاه صنعتي شهداي هويزه ـ سوسنگرد* 

هاي درس دانشگاه كالس-2 گونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه براي دانشجويان ندارد.باشند بنابراين دانشگاه هيچهاي دانشگاه صنعتي شهداي هويزه در حال احداث ميتوجه به اينكه خوابگاهبا  -1
   .دشت آزادگان، شهرستان خوزستاناستان نشاني دانشگاه:  -3 گردد.برگزار مي 64418788986كد پستي صنعتي شهداي هويزه در دانشكده فني و مهندسي اين دانشگاه واقع در سوسنگرد كوي فرهنگيان 

  061-36751021-25تلفن:          78986-64418كدپستي: 
  www.stuech.ac.ir ه:نشاني وبگا  دانشگاه صنعتي شيراز* 

شـهرك   -: شـيراز 2دانشگاه صنعتي شيراز شـعبه   -بلوار مدرس -: شيراز1شدگان دانشگاه صنعتي شيراز به شرح ذيل است. شعبه تحصيل پذيرفتهمحل  -2 هاي برتر است.اولويت واگذاري خوابگاه با رتبه -1
  دانشگاه صنعتي شيراز - صدرا

  www.qut.ac.ir ه:نشاني وبگا  دانشگاه صنعتي قم* 
  استفاده از حجاب برتر (چادر) براي بانوان الزامي است. -1

  www.qiet.ac.ir ه:نشاني وبگا  دانشگاه صنعتي قوچان* 
براي دانشجويان كارشناسي ارشد دختر نيز خوابگـاه تحـت نظـارت دانشـگاه وجـود       -2باشد. دانشگاه براي دانشجويان كارشناسي ارشد پسر داراي خوابگاه با نرخ مصوب صندوق رفاه دانشجويان مياين  -1

  .مشهد ـجاده قوچان  5استان خراسان رضوي، قوچان، كيلومتر نشاني:  -3دارد. 
  www.hut.ac.ir ه:نشاني وبگا  صنعتي همداندانشگاه * 

   باشد و هيچ تعهدي در خصوص خوابگاه ندارد.مي دولتيدانشگاه صنعتي همدان فاقد خوابگاه 
  www.atu.ac.ir ه:نشاني وبگا  دانشگاه عالمه طباطبائي ـ تهران* 

هـاي  پذيرش دانشجو در رشتة آمار گرايش بيم سنجي (در موسسه آمـوزش عـالي بيمـه اكـو) در كليـة دوره      -2هاي تحصيلي با مصاحبه خواهد بود. پذيرش دانشجو در رشتة مددكاري اجتماعي كلية دوره -1
هـاي تحصـيلي از طريـق    اي (در موسسه آمـوزش عـالي بيمـه اكـو) در كليـة دوره     در رشتة مطالعات منطقه پذيرش دانشجو -3تحصيلي از طريق برگزاري آزمون كتبي و مصاحبه به زبان انگليسي خواهد بود. 

هـاي  دورهپذيرش دانشجو در رشـتة مـديريت امـور شـهري در كليـة       -5باشد. آموزش در موسسه آموزش عالي بيمه اكو به زبان انگليسي مي -4برگزاري آزمون كتبي و مصاحبه به زبان انگليسي خواهد بود. 
  تحصيلي با مصاحبه انجام خواهد پذيرفت.  

شناسي همگاني در مقطع كارشناسي ارشد با همكاري دانشگاه عالمه طباطبايي و دانشـگاه دولتـي زبـان    اي و زبانشرايط پذيرش دانشجوي دورة مشترك مطالعات منطقه
صورت شرايط خاص (معرفي پنج برابر ظرفيت هر رشته از سوي سازمان سنجش آموزش كشور از ميان متقاضـيان، و انجـام   هاي دورة مشترك به پذيرش دانشجويان رشته شناسي مسكو كشور روسيه:

بـايي و يـك تـرم در دانشـگاه     طباطهاي اول و چهارم را در دانشگاه كشور خودشان و ترم دوم و سوم يك ترم در دانشگاه عالمهدانشجويان پذيرفته شده، ترم -1مصاحبه حضوري توسط دانشگاه) خواهد بود. 
طباطبايي و نيز يك مدرك مشترك به زبان انگليسي به امضـاء روسـاي هـر دو    التحصيلي به زبان فارسي از سوي دانشگاه عالمهدر پايان دوره، يك مدرك فارغ -2نمايند. دولتي زبانشناسي مسكو تحصيل مي

بـار بلـيط رفـت و برگشـت بـه دانشـجويان       پرداخت هزينة يك -4باشد. نفر مي 6شده در هر رشته اي دوره انگليسي است و تعداد دانشجويان پذيرفتهزبان اجر -3التحصيالن اعطا خواهد شد. دانشگاه به فارغ
باشد (اقامت دانشجويان ايراني مهمان بـراي يـك تـرم    دانشجو مي هاي مربوط به حضور در كشور روسيه به غير از اقامت و دو وعده غذاي روزانه بر عهدةهزينه ايراني در كل دوره برعهده دانشگاه است، كليه

باشـد و دانشـجويان متعهـد    هزينة تأمين بيمة درماني و سالمت براي كل مدت اقامت در كشور روسيه برعهدة دانشجويان مي -5صورت رايگان تأمين خواهد شد). شناسي مسكو بهاز طرف دانشگاه ملي زبان
  عزام خواهند بود.  به تهية بيمه پيش از ا
شناسي، علـوم  اي، جامعههاي: علوم سياسي، روابط بين الملل، مطالعات منطقهدارا بودن حداقل مدرك كارشناسي در رشته اي (حوزة تخصصي اورآسيا:منطقه مطالعات رشتة • شرايط داوطلبان:

 دوره ايـن  در قبـولي  •هاي تحصيلي با رعايت شرايط مدرك زبان انگليسـي مـورد نيـاز    از تمامي رشته شناسي:زبان رشتة •انگليسي، زبان روسي  نگاري، ارتباطات، زباناجتماعي، اقتصاد، تاريخ، روزنامه
   65) با حداقل نمرة  MSRTآزمون تخصصي زبان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ( -65 نمره حداقل تافل - 5,5 نمره حداقل با آيلتس زبان مدرك بودن دارا و علمي و تخصصي مصاحبة گذراندن به منوط

 سـاير  از اطـالع  جهـت  داوطلبـان  - .باشـند  داشـته  همـراه  بـه  را) دانشگاه وبگاه در مندرج شرايط با(  معتبر انگليسي زبان مدرك است ضروري مصاحبه به دعوت هنگام به داوطلبان :مصاحبه به دعوت •
  مراجعه نمايند.   www.atu.ac.irدانشگاه  وبگاه نشانيهاي مشترك به هدور اطالعات

, 3دانشگاه پذيرش دانشجو دارند)، به ترتيـب: مبلـغ    4هايي كه حداقل در به دانشجويان رتبة اول تا سوم دورة روزانه مقطع كارشناسي ارشد (در رشته شرايط پرداخت هديه به دانشجويان رتبة برتر:
هاي بعد و براساس پيشرفت تحصيلي دانشجو در طـول تحصـيل پرداخـت خواهـد شـد.      يك سوم مبلغ هديه در نيمسال اول تحصيلي و الباقي در نيمسال تبصره:ميليون تومان پرداخت خواهد شد.  1,5و  2

  گردد، شركت نمايند.هاي مهارت افزايي مرتبط با رشتة تحصيلي خود كه توسط دانشگاه برگزار ميطباطبايي عالوه بر گذراندن واحدهاي درسي بايد در دورهرشد دانشگاه عالمهدانشجويان كارشناسي ا
ساير دانشجويان روزانه( با اولويت دانشجويان دختر) در صورت وجود ظرفيـت اسـكان    -2خواهند شد. از اولويت خوابگاه برخوردار  20هاي زير دانشجويان روزانه كارشناسي ارشد با رتبه-1 شرايط خوابگاه:

باشـد  يه و شاغل مـي بورس دانشگاه فاقد خوابگاه براي دانشجويان نوبت دوم(شبانه )مهمان، انتقالي،-3شوند. داده خواهند شد و در غير اين صورت، در خوابگاههاي خودگردان زير نظر دانشگاه، اسكان داده مي
دليل محدوديت ظرفيت به دانشجويان سـاكن در اسـتانهاي تهـران و البـرز، خوابگـاه      به -5اين دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي است.  -4و در صورت امكان در خوابگاههاي خودگردان اسكان داده خواهند شد. 

اين دانشـگاه تعهـدي در   -7باشد. رفاهي مي-تحقيقات و فناوري تاسقف ترم هاي مجاز تحصيلي ستورالعمل صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم،حداكثر زمان استفاده از خوابگاه برابر با د -6تعلق نمي گيرد. 
  قبال تامين خوابگاه براي دانشجويان پرديس خودگردان ندارد.

// داوطلبان براي اطالع از شهرية نوبـت دوم (شـبانه)،   44737510-19تلفن  -1489684511زي دانشگاه، كد پستي تهران، بلوار دهكده المپيك، تقاطع بزرگراه شهيد همت، سازمان مرك نشاني دانشگاه:
  مراجعه نمايند.به نشاني فوق دانشگاه  وبگاهپرديس تحصيالت تكميلي و اطالعات بيشتر به 

  www.iust.ac.ir ه:نشاني وبگا  دانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهران* 
باشـد.  اين دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي براي دانشجويان دوره روزانه مـي  -2نمايد. دانشگاه براي دانشجويان دختر دوره روزانه به تعداد محدود در صورت وجود امكانات خوابگاهي، خوابگاه واگذار مياين  -1
  باشـد. واحد شهرستان نور دانشگاه علـم و صـنعت تهـران فاقـد هرگونـه امكانـات رفـاهي و خوابگـاهي مـي          -4باشد. ه) مياين دانشگاه فاقد هرگونه خوابگاه براي كليه دانشجويان دوره نوبت دوم (شبان -3
 وبگـاه براي اطالع از ميزان شهريه و تسهيالت پـرديس دانشـگاهي(خودگردان) ايـن دانشـگاه بـه       -5باشد. مي pga.iust.ac.irتحصيالت تكميلي  نشاني وبگاهو  iust.ac.irاين دانشگاه  نشاني وبگاه -5

campus2.iust.ac.ir   .آمـوزش الكترونيكـي ايـن     وبگـاه  نشـاني  -6شـود.  هر يك از دوره هاي پرديس دانشگاهي (خودگردان) فقط در صورت به حد نصاب رسيدن تشكيل مـي  تذكر مهم:مراجعه شود
 شـدگان رشـته مهندسـي مكانيـك    پذيرفتـه  -7شـود.  هر يك از دوره هاي آموزش الكترونيكي(مجازي) فقط در صورت به حد نصـاب رسـيدن تشـكيل مـي     تذكر مهم:باشد. مي vust.iust.ac.ir دانشگاه

    هاي تخصصي مشغول به تحصيل خواهند شد.بي و نمره آزمون در زمينههاي انتخا(گرايشهاي طراحي كاربردي، تبديل انرژي و ساخت و توليد) دانشكده مهندسي مكانيك بر اساس اولويت
  www.apu.ac.ir ه:نشاني وبگا  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران –دانشگاه علوم انتظامي امين  *
اينترانـت  براي كسب اطالعات بيشتر به دفترچه راهنماي آزموني صادره از دانشگاه منـدرج در وبگـاه   -3مختص كاركنان شاغل مرد ناجا.   -2 گيرد.به تمام دانشجويان غيربومي خوابگاه مجردي تعلق مي -1

  معاونت تربيت و آموزش دانشگاه مراجعه شود. 
    تهران -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  *
  شركت كنندگان از شرايط جسماني سالم برخوردار باشند. -2  باشد.دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي مي -1

    (ره) ـ نوشهر دانشگاه علوم دريايي امام خميني *
 اعتقاد و التزام به اصل واليت فقيه و قـانون اساسـي نظـام جمهـوري اسـالمي ايـران.        -3باشد. پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح مي -2 گونه تعهدي براي ارايه خوابگاه ندارد.دانشگاه هيچ -1
دانشـگاه   -7شـود.  پذيرش دانشجو صرفاً از بين داوطلبان مرد انجام مـي  -6عدم سوءپيشينه كيفري و عدم معروفيت به فساد اخالقي.  -5عدم سابقه عضويت و وابستگي به گروههاي سياسي غيرقانوني.  - 4
انجام مصاحبه از شـاغلين نيروهـاي مسـلح     -9پذيرد. تذكر: مصاحبه به منزله انجام مراحل استخدام نيست. پذيرش از طريق انجام مصاحبه تخصصي صورت مي -8گونه تعهدي براي ارايه خوابگاه ندارد. چهي

شـود.  هاي دانشجويي كه منجر به ساخت و توليد محصول گردد، توسط معاونت پژوهش دانشـگاه پرداخـت مـي   ان نامههاي پايتمامي هزينه -10منوط به ارايه موافقتنامه ادامه تحصيل از يگان خدمتي است. 
 -در آزمـون) نام اصل مدرك كارشناسي يا گواهي موقت يا گواهي معدل (براي دانشجوي نيم سال آخر كارشناسي و تكميل شده در تاريخ ثبت -يك عدد 1398عكس رنگي سال  مدارك مورد نياز: -11

   6057داخلي  011-52350920نشـاني: نوشـهر، خيابـان شهيد عمادالدين كريمي. تلفن:  -12اصل شناسنامه جديد و اصل كارت ملي هوشمند. -ريزنمرات كارشناسي

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 هاشرايط وضوابط دانشگاه                                                                         1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

    307صفحه   
 

  1398ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.ujsas.ac.ir ه:نشاني وبگا  دادگستري اداري دانشگاه علوم قضايي و خدمات* 

شـرايط  "كليه داوطلبان كد رشته هـاي داراي   -2پورتال داوطلبان مراجعه نمايند. فوق و اينترنتي دانشگاه به نشاني  وبگاهضروري است داوطلبان جهت كسب اطالع دقيق از شرايط و ضوابط دانشگاه، به  -1
تعـدادي   -3خواهد شد. تاريخ دقيق مصاحبه تير ماه از طريق پايگاه اينترنتي دانشگاه به اطالع داوطلبان خواهـد رسـيد)   برگزار  1398بايد در مصاحبه علمي شركت نمايند. (مصاحبه در اواخر تير ماه  "خاص

 نفـر)   8حقـوق خصوصـي (  )1-3 هاي زير، بورسيه قوه قضاييه شده و پس از فراغت از تحصيل و گذراندن دوره كار آموزي وارد خدمت قضايي خواهنـد شـد:  از دانشجويان رشته
 10حقـوق خـانواده (  )7-3نفـر)   8حقوق كيفري اطفال و نوجوانان ()6-3نفر)  4حقوق ثبت اسناد و امالك ()5-3نفر)  8حقوق عمومي ()4-3 نفر)  8الملل (حقوق بين)3-3نفر) 8شناسي (حقوق جزا و جرم)3-2

دانشـجويان و   -4نفـر)   4حقوق حمـل و نقـل تجـاري (   )11-3نفر)  4حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري ()10-3نفر)  4مديريت اصالح و كيفرهاي قضايي ()9-3نفر)  4حقوق شركت هاي تجاري ()8-3 نفر) 
را انتخـاب نماينـد.    "شرايط خاص"هاي داراي انند كد رشتهتوآموختگان مقطع كارشناسي دانشگاه علوم قضايي كه تعهد خدمت به قوه قضاييه دارند و همچنين داوطلباني كه متقاضي بورس نيستند، ميدانش

اي از آنـان  تحصيل دانشجويان آزاد تابع مقررات آموزش رايگان است و شـهريه  -5شدن، بدون سپردن تعهد خدمت به قوه قضاييه و به صورت آزاد، مشغول به تحصيل خواهند شد اين افراد در صورت پذيرفته
بنـد پ   1باشد.(تبصـره  رشـته محـل داراي شـرايط خـاص مـي      2هاي شرايط خاص سازمان سنجش آموزش كشور هر داوطلب مجاز به انتخاب اساس ضوابط انتخاب رشته محلبر -6دريافت نخواهد شد.. 

حقوق دادرسي اداري، مصاحبه ندارنـد.  )4-7اسناد رسمي  سردفتري)3-7مديريت دادگستري )2-7مديريت نظارت و بازرسي  )1-7 هاي:دانشجويان رشته -7صفحه يك دفترچه راهنماي انتخاب رشته) 
  هاي متمركز (آزاد) مصاحبه ندارند.  داوطلبان كد رشته محل -9. داراي خوابگاه خصوصي زير نظر دانشگاه -8

  31/6/1398سـال سـن تـا تـاريخ      30داشـتن حـداكثر    -2ري اسـالمي  تدين به دين مبين اسالم و التزام عملي به احكام آن و قانون اساسي جمهو -1 شرايط پذيرش داوطلبان استفاده از بورس:
هاي حقوق، حقوق قضايي، علوم قضايي، فقه و مباني حقوق اسالمي، فقه و حقـوق اسـالمي، فقـه و حقـوق، گـواهي      داشتن دانشنامه يا گواهينامه موقت تحصيلي معتبر كارشناسي پيوسته در يكي از رشته -3

تعهد به تحصيل تمـام وقـت و عـدم اشـتغال بـه كـار از زمـان شـروع بـه تحصـيل            -6موفقيت در گزينش قوه قضاييه  - 5موفقيت در مصاحبه علمي  -4) 15اقل معدل پانزده(پايان سطح دو حوزوي با حد
 16ها چنانچه حداقل معـدل  فارغ التحصيالن اين كد رشته -9ت تحصيل سپردن تعهد به ميزان سه برابر مد -8برخورداري از سالمت كامل جسمي و رواني و نداشتن سوءپيشينه كيفري  -7) 31/06/1398(

دانشـجويان در صـورت انصـراف از تحصـيل، انتقـال،       -11) نيمسال اسـت  4مدت استفاده از بورسيه تحصيلي حداكثر چهار( -10را كسب نمايند، براي تصدي منصب قضاء جذب دستگاه قضايي خواهند شد 
 -نرسـيده بـه پـل حـافظ      -خيابان انقالب اسـالمي  -: تهراننشاني-12    هاي تحصيلي و مقرري دريافتي را مطابق تعهدنامه محضري بازپرداخت نمايند.موظفند كلية هزينه 16اخراج و يا عدم كسب معدل 

   021 – 66707024 و 66707021: تلفن 1133913615: كدپستي – 9پالك  -خيابان خارك
  www.asnrukh.ac.ir ه:نشاني وبگا  طبيعي خوزستان ـ مالثاني اهوازدانشگاه علوم كشاورزي و منابع * 

  .سـلف سـرويس و برنامـه غـذايي مناسـب جهـت دانشـجويان        -3 . سرويس اياب و ذهـاب مناسـب جهـت تـردد بـه شـهر اهـواز در سـاعات مختلـف روز          -2 . خوابگاه مناسب براي كليه دانشجويان -1
ساير تسـهيالت   -5هاي كامپيوتري جهت استفاده در طول دوره آموزشي، هاي كشاورزي، مزارع تحقيقاتي، ايستگاه تحقيقات دامپروري، كتابخانه مركزي جامع، سايتماشين هاي مجهز، كارگاهآزمايشگاه –4

          061-23222428نشاني: اهواز، مالثاني.          تلفن:  -6فوق.   دانشگاه به نشاني وبگاهدر 
  www.sanru.ac.ir ه:نشاني وبگا  ساريدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي * 

هاي ممتاز و به رتبه -3هاي مجهز مي باشد. اين دانشگاه داراي امكانات خوابگاهي و سلف سرويس مناسب و آزمايشگاه -2 باشد.اين دانشگاه براي دانشجويان جديد فاقد امكانات رفاهي و خوابگاه مي -1
هزينه انجام پايان نامه به مبلغ شانزده ميليون ريال به دانشجويان  -4هايي مطابق با مصوبات هييت رييسه دانشگاه اعطا خواهد شد. كه اين دانشگاه را براي ادامه تحصيل انتخاب كنند جوايز و مشوقخوب 

هاي ضروري ديگر به دانشجويان روزانه قابل رداخت وام (شهريه) به دانشجويان نوبت دوم؛ همچنين وام تحصيلي؛ و وامپ -5باشد. روزانه وهفتاد درصد مبلغ روزانه به دانشجويان شبانه قابل پرداخت مي
   578 صندوق پستي:.    جاده دريا 9 كيلومتر، سارينشاني:  -7 باشد.دانشگاه داراي مزارع و جنگل آموزشي؛ فرهنگي جهت انجام پايان نامه و برگزاري اردوهاي آموزشي و فرهنگي مي - 6باشد. پرداخت مي

  011-33687574تلفن:
  www.gau.ac.ir ه:نشاني وبگا  گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي * 

كارشناسي ارشـد ورودي  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان به عنوان اولين دانشگاه تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي كشور تسهيالت زير را به دانشجويان 
امكانات رفـاهي دانشـگاه علـوم     -2ان اسكان و ارايه خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم (شبانه) كارشناسي ارشد را هم فراهم نموده است. امك روزانه، هايدوره بر عالوه دانشگاه اين -1 :نمايدارايه مي 98

سـالن ورزشـي، زمـين چمـن، اسـتخر شـنا، مجموعـه         معتبر، علمي اطالعات هايپايگاه و منابع به دسترسي رايگان، اينترنت اي،ه، سايت رايانهكشاورزي و منابع طبيعي گرگان شامل سلف سرويس، كتابخان
. شـد  خواهنـد  برخوردار ضروري وام و مسكن وام ازدواج، وام تحصيلي، وام مزاياي از روزانه دوره ارشد كارشناسي دانشجويان -3. باشدورزشي مجهز و سرويس اياب و ذهاب براي دانشجويان دختر و پسر مي

كليه دانشجويان تحت پوشـش بيمـه حـوادث دانشـجويي قـرار مـي       -5اياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند شد. مز از) شبانه( دوم نوبت دانشجويان -4
 پرداخـت ) 7-1: گـردد ل تا سوم دوره روزانه تسهيالت زير واگـذار مـي  او هايرتبه دانشجويان به -7. باشد مي تومان ميليون يك مبلغ 98 ورودي ارشد كارشناسي جويدانش پژوهشي گرنت ميزان -6. گيرند
 ميـزان  افـزايش ) 7-2. دكتـري  آزمـون  برتر هايرتبه تشويق نامهشيوه اساس بر دانشگاه به ورود هديه عنوان به سوم رتبه به تومان ميليون 1 و دوم رتبه به تومان ميليون 2 اول، رتبه به تومان ميليون 3 مبلغ
 از اسـتفاده  در اولويـت ) 7-4 تحصـيل  دوره طـول  در تحصيلي سال نيم هر در خوابگاه و وام از برخورداري اولويت) 7-3 تومان ميليون نيم و يك سقف تا درصد 50 ميزان به ارشد كارشناسي نامهيانپا گرنت

جهـت كسـب اطالعـات     017-32251703: نمـابر  017-32251701-4شگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. تلفن: دان -بسيج ميدان -گرگان -گلستان استان: نشاني -8 دانشگاه فرهنگي تسهيالت
  مراجعه نماييد.وبگاه فوق  نشاني به دانشگاه وبگاهبيشتر به 

    ستاري دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد *
هـاي  محـل  در رشـته  -3پذير اسـت.  هاي دوره روزانه اين دانشگاه تنها براي شاغلين در نيروهاي مسلح ج.ا.ا امكانمحل تحصيل در رشته -2پذيرش در اين دانشگاه مشروط به قبولي در مصاحبه است.  -1

در رشـته   -5باشـند.  متعهد به جذب در نيروهـاي مسـلح مـي   » نوبت دوم«شدگان دوره پذيرفته -4از يگان خدمتي است. ويژه شاغلين در نيروهاي مسلح (دوره روزانه) انجام مصاحبه منوط به ارايه موافقتنامه 
 شـدگان نـدارد.   يرفتـه اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در خصـوص تـأمين اسـكان و خوابگـاه پذ     -6نامه) در راستاي مخابرات رمز است. كار پژوهشي (سمينار و پايان» مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم«
  021-64032031خيابان دانشگاه.    تلفن:  -مهرآباد جنوبي -نشاني: تهران -7

  www.quran.ac.ir ه:نشاني وبگا  سازمان اوقاف و امور خيريه  –دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  *
ها به صـورت كامـل(آزاد) از سـوي    هاي علوم قرآني، هزينهندارد و بديهي است در صورت تأمين خوابگاه و غذا توسط دانشكدهشدگان نوبت دوم (شبانه) تعهدي دانشگاه در خصوص تغذيه و اسكان پذيرفته -1

خرداد، جنب امـامزاده احمـد ميـاني، كوچـه شـهيد ميثمـي.        15نشاني سازمان مركزي دانشگاه: قم، بلوار  -3دانشگاه برنامه اي براي جذب دانشجويان در قالب بورسيه ندارد.  -2دانشكده دريافت خواهد شد.
   02537604056نمابر:  02537604070تلفن:  371951196صندوق پستي: 

  www.um.ac.ir ه:نشاني وبگا  فردوسي مشهددانشگاه * 
هاي جهان است و امكانات سخت افزاري و اينترنـت  در بين دانشگاه 500هاي سبز داراي رتبه كمتر از دانشگاه و Leiden  ،Scimago ،Round جهانيبندي رتبه ، درچهار نظامدانشگاه فردوسي مشهد -1

رده فرهنگـي و ورزشـي، و دانشـگاه نخسـت كشـور در جـذب       هاي گسـت فضاي عمومي دانشگاه شامل روابط استادان با دانشجويان، برنامه -2دهد. پرسرعت را در اختيار دانشجويان كارشناسي ارشد قرار مي
دانشـجويان كارشناسـي    -4اسـت.  طبق مقررات آموزشي كشور، حضور تمام وقت دانشجو در دانشگاه الزامـي   -3تر ساخته است.  كشور جهان، محيط يادگيري را پربار و بانشاط 17دانشجويان بين المللي از 

ــد و در صــورتي كــه در خوشــه ارشــد امكــان شــركت در طــرح خوشــه ــگاه را دارن ــد طبــق ضــوابط از تســهيالت طــرح بهــره بنــدي دانشــجويان مســتعد دانش ــرار بگيرن ــاال ق ــد. هــاي ب ــد ش ــد خواهن  من
كشوري،  دانشجويي-هاي اول تا پانزدهم المپياد علميسوم) و رتبههاي برتر در آزمون كارشناسي ارشد ( رتبه كل اول تا شدگان داراي رتبهبه مناسبت هفتادمين سال تأسيس دانشگاه فردوسي مشهد به پذيرفته -5

امكـان اسـتفاده از ناهـار در غـذاخوري هـاي       -7گيـرد.  بر اساس ضوابط صندوق رفاه به دانشجويان واجد شرايط وام تحصيلي تعلق مـي  -6گردد. به مدت يكسال، كمك هزينه تحصيلي ماهانه پرداخت مي
صـورت رايگـان تحـت    تمام دانشجويان به -8گردد. يان و صبحانه، ناهار و شام براي دانشجويان خوابگاهي فراهم است. ساير خدمات رفاهي بر اساس ضوابط صندوق رفاه ارايه ميدانشگاه براي كليه دانشجو

هاي دولتي برخوردار است و در اختيـار دانشـجويان قـرار    نگي و رفاهي در مجموعه دانشگاهها و امكانات ورزشي، فرهدانشگاه فردوسي مشهد از بهترين زيرساخت -9گيرند. پوشش بيمه عمر و حوادث قرار مي
شـهريه  داوطلبان شهريه پرداز (نوبت دوم و پرديس) براي آگـاهي از ميـزان    -11گردد. درصد از دانشجويان روزانه واجد شرايط در مجموعه پرديس دانشگاه خوابگاه واگذار مي 100تا  80حداقل به -10دارد. 

به كليه داوطلبان گرامـي   -13باشد. هاي علوم گياهي و فناوري زيستي واقع درپرديس دانشگاه فردوسي مشهد ميپژوهشكده -12مديريت آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد مراجعه نمايند.  وبگاهتحصيلي به 
  مراجعه نمايند. www.um.ac.irدانشگاه به نشاني تري از دانشگاه فردوسي مشهد به وبگاه كنيم براي دريافت تصوير دقيقتوصيه مي
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 هاشرايط وضوابط دانشگاه                                                                         1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

    308صفحه   
 

  1398ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.cfu.ac.ir ه:نشاني وبگا  فرهنگياندانشگاه * 

درغيـر ايـن   ) سال سابقه خدمت اداري و يا آموزشـي در آمـوز ش و پـرورش داشـته باشـند      3داوطلباني نسبت به انتخاب كد رشته محل هاي پرديس ها ي دانشگاه فرهنگيان اقدام نمايند كه حداقل سه( -1
  باشد.همچنين اخذ فرم موافقت با ادامه تحصيل كاركنان از منطقه محل خدمت الزامي مي -2. صورت قبولي شان لغو خواهدشد

  www.fasau.ac.ir ه:نشاني وبگا  فسادانشگاه * 
درصد هزينه غذا به كليـه دانشــجويان تعلـق     80يارانه معادل - 3اختيار كليه دانشجويان قرار مي گيرد. اينترنت رايگان در  -2شوند. كليه دانشجويان از خوابگاههاي تحت سرپرستي دانشگاه بهره مند مي-1

لـوار شـهيد محـب    نشـاني: فارس،فسـا، انتهـاي ب    -6 بن خريد كتاب و افزايش حجم اينترنت به دانشجويان استعداد درخشان اعطا مي گردد. -5سهميه پرينت به كليه دانشجويان اعطا ميگردد.  -4 گيرد.مي
  ، 53151111-071تلفن دبيرخانه: 74616-86131ميدان استاد بهمن بيگي كدپستي:

  www.qom.ac.ir ه:نشاني وبگا  قمدانشگاه * 
هاي برتر هر سال تحصيلي، خانواده معظم شهدا و ايثارگران، هاي معدلي ارشد با رعايت اولويتساين دانشگاه حداكثر به مدت دو نيمسال براي دانشجويان دوره روزانه مقطع كارشناان: اسكان دانشجوي -1

نگي، قرآني و ورزشي هاي علمي، فرهنمايد. اين دانشگاه براي برگزيدگان جشنوارههاي نيازمند و بعد مسافت به ترتيب امتياز، خوابگاه واگذار ميدانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي، نيازسنجي از خانواده
هاي غيردولتي با مديريت توانند از امكانات خوابگاههاي روزانه، نوبت دوم و پرديس خودگردان ميالزم به ذكر است ساير دانشجويان دوره تبصره:نمايد. هاي دولتي امتياز ويژه لحاظ ميجهت اسكان در خوابگاه

ها و ساير اماكن آموزشي)، اداري و فرهنگي خواهران و برادران ها، كارگاهها، آزمايشگاهي محيط اختصاصي و مستقل خواهران بوده و محيط آموزشي (كالساين دانشگاه دارا -2بخش خصوصي استفاده نمايند.  
هاي دانشگاه براي كليه دانشجويان، و داشتن حجاب اسالمي برتر (پوشش چادر) در تمام محيط دانشگاه و اماكن وابسته ها و دستورالعملنامهرعايت شيونات اسالمي در چارچوب آيين -3كامالً مجزا مي باشد. 

  02532103000تلفكس  باشد. مي 3716146611قم، بلوار الغدير، بعد از شهرك قدس، دانشگاه قم، كدپستي نشاني:  -4براي دانشجويان دختر الزامي است. 
  www.kashanu.ac.ir  كاشاندانشگاه * 

سرويس دهي خوابگـاه هـا    -2وانند از خوابگاه استفاده نمايند. براي دانشجويان روزانه، خوابگاه بصورت محدود وجود دارد و دانشجويان واجد شرايط با پرداخت اجاره بهاي تعيين شده توسط دانشگاه، مي ت -1
دانشجويان اتبـاع بـا پرداخـت اجـاره بهـاي تعيـين شـده توسـط          -4به دانشجويان نوبت دوم (شبانه) خوابگاه تعلق نمي گيرد.  -3خارج دانشگاه) مي باشد. به صورت خودگردان (داخل دانشگاه يا استيجاري 

 ير تعطيل از شنبه تـا چهارشـنبه برابـر ضـوابط و مقـررات ارايـه مـي شـود.         تغذيه با نرخ صندوق رفاه دانشجويان، صرفا براي دانشجويان روزانه در روزهاي غ -5 دانشگاه، مي توانند از خوابگاه استفاده نمايند.
دانشجويان اتباع روزانه نيـز هماننـد دانشـجويان شـبانه مـي تواننـد از تغذيـه         -7دانشجويان نوبت دوم (شبانه) با پرداخت حدود دو برابر مبلغ پرداختي دانشجويان روزانه مي توانند از تغذيه استفاده نمايند.  -6

 40واقـع در قمصـر در فاصـله حـدود     محل تحصيل دانشجويان پذيرفته شده در رشته فيتوشيمي، در سال اول در داخل دانشگاه و در سال دوم براي دوره پژوهشي در پژوهشكده اسـانس   -8استفاده نمايند. 
  باشد. كيلومتري دانشگاه كاشان مي

  www.kub.ac.ir ه:وبگانشاني   (ويژه خواهران) كوثر ـ بجنورددانشگاه * 
شـهريور   17شـهريور، خيابـان    17نشاني: بجنـورد، چهـاراه    -3 .هاي ضروري، موارد خاص و وام بنياد علويهاي مسكن، ازدواج، تغذيه، حج، واماعطاي وام -2 .دانشگاهزير نظر  داراي خوابگاه خصوصي -1

  058-32427408 نمابر:             32262862و  32262861 :تلفن           .شمالي، كوچه شهيد نوريان
  www.guilan.ac.ir ه:نشاني وبگا  دانشگاه گيالن ـ رشت* 

دانشگاه، درخواسـت خـود را در بـازه   به پذيرفته شدگان غير بومي دوره روزانه كه بعد از اعالم قبولي در  1398-99دانشگاه گيالن با توجه به محدوديت ظرفيت سراهاي دانشجويي خود، در سال تحصيلي  -1
داوطلبـان جهـت اطـالع     -2 نمايد.ت شده، خوابگاه واگذار ميي زماني تعيين شده در سامانه خدمات دانشجويي ثبت نمايند، پس از تعيين امتيازات كسب شده و رتبه بندي آن بر اساس مدارك و مستندات ثب

به جمـع دانشـگاههاي عـاري از     1397مراجعه نمايند. شايان ذكر است دانشگاه گيالن از مهرماه سال نشاني فوق دانشگاه به  وبگاهفن هاي تماس مي توانند به ها و تلدانشكده نشاني وبگاهها، از شهريه دوره
 تـا دو نفـر از دانشـجويان واجـد شـرايط       تبـديل انـرژي،   براي رشته نانوفناوري گرايش نـانو مـواد، مهندسـي مكانيـك گـرايش طراحـي كـاربردي و مهندسـي مكانيـك گـرايش           -3 دخانيات پيوسته است.

نشـاني: رشـت،    -4 گـردد. دانشـگاه اطـالع رسـاني مـي     وبگـاه در  (از مجموع روزانه و نوبت دوم) با نظر دانشكده، به دوره مشترك با دانشگاه انسام فرانسه اعزام مي گردند. شرايط عمومي و اختصاصي دوره
  جاده رشت ـ قزوين. 5كيلومتر 

  www.lu.ac.ir ه:نشاني وبگا  آباددانشگاه لرستان ـ خرم* 
به دانشجويان دوره پرديس خودگردان دانشگاه در صورت وجـود ظرفيـت خوابگـاه     -2گردد. نيمسال تحصيلي خوابگاه واگذار مي 4اين دانشگاه جهت دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته به مدت  -1

به دانشجويان دوره پرديس خودگردان خدمات سلف سـرويس   -4گردد. سلف سرويس براي دانشجويان روزانه و شيانه براساس قوانين صندوق رفاه دانشجويان كل كشور ارايه ميخدمات  -3 تعلق مي گيرد.
 12كيلـومتر   -خرم آباد  دانشكده كشاورزي: 06633120097تهران شماره تماس :  -جاده خرم آباد  5كيلومتر  -باد آخرم دانشگاه لرستان:نشاني:  -5باشد. بصورت آزاد (بدون يارانه دانشجويي) قابل ارايه مي

   06633400012   -  06633400191انديمشك شماره تماس:  -جاده خرم آباد 
  www.umz.ac.ir ه:نشاني وبگا  دانشگاه مازندران ـ بابلسر* 

 -بابلسـر نشـاني:   -2 گـردد. ي واگذاري سراها تعيين ميي نحوهيين نامهآباشد، لذا واگذاري سراها به متقاضيان براساس اولويت مندرج در (خوابگاه) دانشگاه مازندران محدود ميظرفيت سراي دانشجويي  -1
  .دفتر تحصيالت تكميلي -سازمان مركزي دانشگاه مازندران -خيابان پاسداران

  www.uma.ac.ir ه:نشاني وبگا  اردبيلدانشگاه محقق اردبيلي ـ * 
 .شـود ه) در صورت فراهم شدن، خوابگاه خودگردان واگـذار مـي  براي پذيرفته شدگان دوره روزانه به مدت چهار نيم سال تحصيلي خوابگاه دولتي واگذار مي شود. براي پذيرفته شدگان دوره نوبت دوم (شبان -1
درصد كل ظرفيت روزانـه رشـته و مقطـع     15ميليون ريال به پذيرفته شدگاني كه رتبه كمتر از  3پرداخت مقرري ثابت ماهيانه  )1-2 گيرد:برتر تعلق مي امتياز و مزاياي زير به پذيرفته شدگان -2

        . انتهـاي خيابـان دانشـگاه    ،نشاني: اردبيل -3  درصد كل ظرفيت روزانه رشته و مقطع را كسب نمايند. 25اعطاي رايگان خوابگاه دانشجويي به پذيرفته شدگاني كه رتبه كمتر از  )2-2نمايند. را كسب 
  045-31505000 :تلفن
  www.malayeru.ac.ir ه:نشاني وبگا  دانشگاه مالير* 

 ماليـر   -جـاده اراك  4كيلـومتر   -: ماليـر نشـاني  -3 مراجعـه نماينـد.  نشـاني وبگـاه فـوق    پذيرفته شدگاه جهت اطالع از امكانات دانشـگاه مـي تواننـد بـه      -2 گيرد.خوابگاه تعلق مي پذيرفته شدگانبه  -1
  08133339983موزش:اداره آ 08132355424معاونت آموزشي: 08133339841شماره تلفن هاي دانشگاه: تلفنخانه:  65719-95863كد پستي

  www.meybod.ac.ir :نشاني وبگاه  دانشگاه ميبد* 
       035-32357505  تلفن:         .زادهسالم و المسلمين يحييالابلوار مرحوم حجت 2كيلومتر  ،ميدان دفاع مقدس ،ميبد نشاني: -2باشد. پوشش خواهران در اين دانشگاه چادر مي -1

  www.neyshabur.ac.ir ه:وبگانشاني   دانشگاه نيشابور* 
نشاني: نيشابور، انتهاي بلوار جانبازان، انتهـاي بلـوار اديب.دانشـگاه     -2  دانشگاه نيشابور فاقد خوابگاه دولتي ميباشد. (دانشجويان مي توانند از خوابگاه هاي خودگردان تحت نظارت دانشگاه استفاده نمايند) -1

    05142629001نمابر: 05143305000نيشابور تلفن:
  www.art.ac.ir ه:نشاني وبگا  دانشگاه هنر* 

دانشـگاه هنـر فاقـد خوابگـاه متـأهلي       -2هاي خوابگاهي، خوابگاه مجردي صرفاً به دانشجويان روزانه در مجموعه پرديس دانشگاه هنر در كرج بر اساس اولويت تعلق خواهد گرفت. با توجه به محدوديت -1
الملـل   هاي مربوطه، به دانشجويان نوبـت دوم (شـبانه) و پـرديس بـين     نامه و آيين تخصيص خوابگاه و تسهيالت رفاهي ديگر مطابق اطالعيه مربوطه در دفترچه سازمان سنجش آموزش كشور -3باشد. مي

باشـد.  سرويس اياب و ذهاب از كرج به تهران و بالعكس ميسـر نمـي   -5دانشجويان موظف به رعايت شيونات اسالمي و پوشش مناسب مطابق با ضوابط تعيين شده ميباشند.  -4 باشد.فارابي امكان پذير نمي
  انشگاه پرداخت نمايند. دانشجويان روزانه و پرديس خودگردان كه به تشخيص گروه دروس جبراني يا پيش نياز اخذ ميكنند، موظفند شهريه اين دروس را برابر ضوابط د -6

  www.tabrizau.ac.ir ه:نشاني وبگا  دانشگاه هنر اسالمي تبريز* 
شـماره تلفـن اداره آمـوزش و تحصـيالت تكميلـي       5164736931كـد پسـتي    - 51385/4567صندوق پسـتي   -ميدان حكيم نظامي -خيابان آزادي -تبريز: نشاني-2 دانشگاه فاقد خوابگاه مي باشد. -1

   04135297521و  04135419979و  04135419975

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 هاشرايط وضوابط دانشگاه                                                                         1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

    309صفحه   
 

  1398ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.aui.ac.ir ه:نشاني وبگا  دانشگاه هنر اصفهان* 

ريال( هشتصد هزار تومان) براي ترم اول مـي باشـد    8000000باشد و دانشجويان بايد از خوابگاه هاي خودگردان استفاده نمايند كه هزينه هر نيمسال حداقل دانشگاه هنر اصفهان فاقد خوابگاه دولتي مي -1
   031-36249836-36249840تلفن:  1744ق پستي صندو -دانشگاه هنر اصفهان -چهارراه خاقاني -: اصفهان خيابان حكيم نظامينشاني-2  و نرخ تورم ساليانه به آن اضافه خواهد شد.

  www.yu.ac.ir ه:نشاني وبگا  دانشگاه ياسوج* 
به دانشجويان ممتاز و داراي رتبه بر اساس آيين نامه دانشجويان ممتاز دانشگاه ياسوج، بورس تحصـيلي(كمك هزينـه)، تخفيـف شـهريه و سـاير       -2 تقريبا به همه دانشجويان ارشد خوابگاه تعلق ميگيرد. -1

  074-31001111-31001005تلفن:            .جنب سازمان بهزيستي ،خيابان پاسداران ،ساختمان مركزي: ياسوج نشاني -3 گيرد.خدمات رفاهي تعلق مي 
  www.yazd.ac.ir ه:نشاني وبگا  دانشگاه يزد* 

تحصـيلي بصـورت مقـرري ماهانـه      راتبـه رشته فيزيك گرايش ذرات بنيادي و ميدان ها در دانشگاه يزد را جهت تحصيل انتخاب نمايند  500دانشكده فيزيك دانشگاه يزد به داوطلبيني كه با رتبه كمتر از  -1
   03531233627تلفن:      8915818411كدپستي:       89195-741 صندوق پستي:         .صفاييه، بلوار دانشگاه ،يزدنشاني:  -2 نمايد.پژوهشي پرداخت مي 

    مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه ـ قم* 
  .بعد از دانشگاه قمنشاني: قم، ميدان ارتش، بلوار الغدير،  -2.  مخصوص شاغلين نيروهاي مسلح با عضويت رسمي -1

  www.shahreza.ac.ir ه:نشاني وبگا  شهرضامركز آموزش عالي * 
  53238380 :تلفـن .                71نبش فرعي  (ره)،بلوار امام خميني ،نشاني: شهرضا -2 مي باشد. همچنين خوابگاه پسران به صورت خودگردان و محدود مي باشد.در حال حاضر فاقد خوابگاه خواهران  -1

  031-53245010 :رنماب
  www.iki.ac.ir ه:نشاني وبگا  مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)ـ  قم* 

جزوات و بسته هـاي آموزشـي نيـز    فالين) از كتب، هاي آموزش مجازي، بر پايه استفاده از آموزش هاي الكترونيكي است كه دانشجو ضمن بهر ه مندي از امكانات آموزش مجازي (كالس آنالين و آدوره -1
ي رفع اشـكال بـه صـورت متمركـز،     موسسه با توجه به آيين نامه ها و دستورالعمل هاي وزارت علوم در صورت به حد نصاب رسيدن نفرات براي هر درس، نسبت به برگزاري كالس ها -2برخوردار مي گردد. 

ج از كشور برگـزار مـي شـود و در ديگـر شـهرها در صـورت       مركز آزموني در سراسر كشور و خار 25ضر آزمون هاي پايان نيمسال در قم و تهران و در حال حا -3در شهر قم و با دريافت هزينه اقدام مي كند. 
خشي از هزينه هـا توسـط دانشـجو، فقـط در شـهر      آزمون هاي پايان نيمسال به صورت حضوري برگزار ميشود و امكانات خوابگاهي در صورت درخواست و پرداخت ب -4رسيدن به حد نصاب، برگزار مي شود. 

پذيرفته شدگان ملـزم   -6است.  رعايت كامل حجاب برتر (چادر) براي بانوان و شيونات اسالمي و پوشش مناسب براي آقايان در كليه محيط هاي آموزشي و اداري موسسه الزامي -5مقدس قم فراهم است. 
شـهريه   -8دانشجويان پسر پذيرفته شده با رعايت مقررات وظيفه عمومي از معافيت تحصيلي بهره منـد مـي شـوند.     -7ضباطي وزارت علوم و موسسه مي باشند. به رعايت كليه قوانين و مقررات آموزشي و ان

غير به صورت ساالنه و با تصويب هييت رييسه موسسه تعيـين مـي شـود    شهريه ثابت و مت -9گردد. ثابت و متغير بر اساس ضوابط دوره هاي مجازي به ميزان كمتر از حداقل مقدار شهريه مراكز مشابه اخذ مي
وام دانشجويي صندوق رفاه دانشجويي به دانشجويان داراي شرايط تعلق خواهد گرفـت. داوطلبـان بـراي     - 10و حداكثر نرخ افزايش ساالنه، متناسب با افزايش شهريه مراكز آموزش عالي مشابه خواهد بود. 

 ساختمان: نشاني. بگيرند تماس 02532923670 مستقيم تلفن 251 داخلي 025 – 32908193 – 5هاي مراجعه و يا با شماره تلفن www.ikvu.ac.irاين مركز به نشاني وبگاهانند به توآگاهي بيشتر مي
. 27، پـالك  9و  7متري گلستان، بـين كوچـه    20 خيابان ،)ص( محمدامين بلوار قم،: مجازي آموزش مركز ساختمان 025-321130: تلفن اسالمي جمهوري بلوار ،)ص( محمدامين بلوار ابتداي قم،: مركزي
  025 - 32908193 - 5تلفن: 

  www.icrc.ac.ir ه:نشاني وبگا  مؤسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش ـ تهران* 
  ندارد.پژوهشگاه تعهدي بابت خوابگاه پذيرفته شدگان  

  www.imps.ac.ir ه:نشاني وبگا  ريزيمديريت و برنامهمؤسسه عالي آموزش و پژوهش * 
  گيرد.  به منظور جذب دانشجويان نخبه، به دانشجويان با رتبه هاي برتر(در آزمون سنجش) كمك هزينه ماهيانه تعلق مي -2 براي دانشجويان غير بومي خوابگاه در نظر گرفته شده است. -1

  www.osool.ac.ir ه:وبگانشاني   الديندانشكده غيرانتفاعي اصول *
 دانشـجو  تحصـيلي  فعاليـت  انجـام  از مـانع  نبايد دانشجويان شغلي شرايط – 2. است الزامي خواهر دانشجويان كليه براي اسالمي شيونات رعايت و برتر حجاب از استفاده – 1الف ) شرايط و ضوابط عمومي 

تواننـد از وام شـهريه صـندوق رفـاه     مي دانشجويان – 5. رسمي شاغلين براي تحصيل ادامه از بالمانع نامه ارايه – 4وظيفه. نظام و سربازي خدمت ازلحاظ) مرد داوطلبين براي( قانوني منع نداشتن – 3ود. ش
 . نمايـد  رعايـت  را دانشـكده  ضـوابط  و مقـررات  كليـه  اسـت  موظـف  دانشـجو  – 2نياز و جبراني به تشخيص شـوراي آموزشـي.   پيش واحدهاي گذراندن – 1استفاده نمايند. ب ) شرايط و ضوابط اختصاصي 

شجو به هر دليـل از ادامـه   دان چنانچه – 5باشند. مي معاف بعد ترم شهريه كل %20 از باشد باالتر يا) 5/19( بعد به اول ترم معدل كه دانشجوياني – 4هاي وزارت علوم اخذ خواهد شد. تعرفه طبق شهريه – 3
گونه تعهدي نسبت بـه تـأمين خوابگـاه    الدين شعبه تهران هيچاصول دانشكده: الف: رفاهي امكانات و خوابگاه تأمين –6انصراف دهد شهريه طبق مقررات وزارت علوم اخذ خواهد شد. تحصيل در اين دانشكده 

شـكده  گونه تعهدي نسبت به تأمين خوابگاه براي آقايان ندارد؛ و تنها امكان واگذاري خوابگاه بـراي خـواهران را دارد. ج: تمـامي دانشـجويان دان    الدين شعبه قم هيچبراي دانشجويان ندارد. ب: دانشكده اصول
 021-88934036-37: تلفن 21 پالك – فخاري حميد شهيد خيابان –عج) باالتر از ميدان وليعصر ( -شوند. نشاني تهران: خيابان وليعصر (عج) مي مندالدين شعبه دزفول از خوابگاه و امكانات رفاهي بهرهاصول
 – جنـوبي ) ره( خمينـي  امـام  خيابـان : دزفـول  نشـاني  0253 - 7773525 – 6الدين. تلفـن:  اصول دانشكده مديران مسكوني مجتمع از بعد قدوسي شهيد خيابان - ياسر عمار بزرگراه جهاد، فلكه: قم نشاني
  061-42321663: تلفن - ناحي شهيد ورزشگاه جنب –ول دزف مصالي روبروي

  www.hu.jz.ac.ir ه:نشاني وبگا  (ويژه خواهران) قم ـ) (سالزهراجامعهوابسته به الهيات و معارف اسالمي هدي دانشكده غيرانتفاعي  *
 مشـاوره و امكانـات ورزشـي و تفريحـي.      مركـز رايانـه، خـدمات پزشـكي،     الزهرا(س)از جمله كتابخانه،مندي دانشجويان از امكانات مختلف جامعه بهره-2باشد. پذيرش مشروط به قبولي در مصاحبه مي -1
ر و و طـالب و خـانواده محتـرم آنهـا (همسـ      فعـاالن فرهنگـي   حافظين قرآن، مندي دانشجويان ممتاز،بهره -4برخورداري از مزاياي وام شهريه طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان و سهميه تخصيصي.  -3

شـركت در اردوهـاي سـياحتي و    بيمـه حـوادث و    با نرخ دانشـجويي،  تغذيهبرخورداري دانشجويان از  -5در هر نيم سال تحصيلي از تخفيفات شهريه به ميزان مصوب از سوي هيات امناي دانشكده.  فرزندان)
دانشكده خوابگاه ندارد، اما متقاضيان به مراكز خوابگـاهي   -7هاي حجاب و عفاف دانشكده هدي. بندي به آيين نامهلزوم رعايت كامل شيونات و هنجارهاي اسالمي و بويژه حجاب اسالمي و پاي -6زيارتي. 

  .(ساالريه)، خيابان بوعلي امين، ميدان دفاع مقدس قم، بلوار نشاني: -7.  تحت نظارت (با پرداخت هزينه مربوطه) معرفي مي شوند
  www.refah.ac.ir ه:نشاني وبگا  (ويژه خواهران) تهراندانشكده غيرانتفاعي رفاه ـ  *
در پـذيرش   -4رعايت پوشش اسالمي و التزام عملي به استفاده از چادر براي داوطلبان و پذيرفتـه شـدگان الزامـي اسـت.      -3پذيرش در اين دانشكده ويژه خواهران است.  -2تدين به دين مبين اسالم  -1

 مـرتبط  كارشناسـي  تحصـيلي  مدرك دارندگان مساوي شرايط در ابتدايي، پرورش و آموزش –اسالمي و علوم تربيتي دانشجو براي رشته هاي روانشناسي، مشاوره خانواده، حقوق خانواده ، فقه و مباني حقوق 
طلبان اسـتانهاي تهـران و البـرز در شـرايط مسـاوي در      داو لذا. باشدمي خوابگاهي امكانات فاقد دانشگاه -6. شود آنها تحصيلي و علمي فعاليت ادامه مانع نبايد دانشجويان شغلي شرايط -5. هستند الويت در

داوطلبـان بـراي كسـب اطالعـات بيشـتر در خصـوص ضـوابط و شـرايط          -8 معرفي در مراحل مصاحبه عمومي و علمي شركت نمايند. معرفي شدگان چند برابر ظرفيت، الزم است پس از -7الويت هستند. 
 پـور  نـدايي  شـهيد  خ – مـردم  خيابان ابتداي – رضي شريف عالمه خ – اسالمي شوراي مجلس شرقي ضلع – بهارستان ميدان –نشاني: تهران  -9نمايند.  مراجعهنشاني وبگاه فوق دانشكده به دانشكده به 

   02135074282 35074337-021 021-33521776:  تلفن – رفاه دانشكده
  www.edu.ac.ir ه:نشاني وبگا  دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب ـ قم *
هاي ها را بعمل خواهدآورد. همچنين امكان تامين خوابگاههاي ساير دانشگاهدانشگاه اديان و مذاهب خوابگاه اختصاصي ندارد، ولي امور دانشجويي در اين زمينه همكاري الزم را براي معرفي دانشجو به خوابگاه -1

دانشگاه اديان و مذاهب، نخستين دانشگاه تخصصي اديان و مذاهب در ايران، برخاسته از حوزه علميه، ضمن شناخت اديان و مذاهب و تعامل و  -2 فراهم است.خودگردان با مديريت امور دانشجويي اين دانشگاه 
اين دانشگاه با فراهم  -3نمايد. هش و تربيت نيروي انساني متخصص اقدام ميبيت عليهم السالم به پژوهاي اهلها براي گسترش معنويت و اخالق و معرفي عالمانه اسالم براساس آموزهگفت و گو با پيروان آن

هاي كه از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اقدام به اخذ مجوز نموده است ميارشد و دكتري تخصصي، اقدام به جذب و پرورش دانشجو در رشتههاي مختلف كارشناسي، كارشناسيآوردن امكان تحصيل در دوره
  هاي مهم داخلي و خارجي است. المللي و تعامل و تفاهم با دانشگاهالمللي در باالترين سطح و سفرهاي بينفرد اين دانشگاه ارتباط گسترده بينهاي منحصر بهاز ويژگي -4كند. 

اسالمي برتر (چادر) براي دانشجويان خواهر و شـيونات اسـالمي مطـابق بـا عـرف       عالوه بر شرايط مندرج در دفترچه راهنماي سازمان سنجش آموزش كشور، رعايت پوشش -1شرايط عمومي و اختصاصي: 
 درصـد در شـهريه برخـوردار خواهنـد بـود.       50هاي تا سقف نامه مالي دانشگاه از تخفيفدانشجويان ممتاز، طالب و خانواده ايشان و ... براساس آيين -2باشد. محل تحصيل براي كليه دانشجويان الزامي مي

  ها اطالع حاصل نمايند. ) از اين تخفيف155يا  110(داخلي  02532802610و يا با تماس با شماره به نشاني فوق توانند با مراجعه به وبگاه دانشگاه اوطلبان ميد -3
هـاي زبـان دانشـگاه كـه     باشند در طـول دوران تحصـيل خـود در دوره   ملزم مي ارشد حضوريبا توجه به رويكرد تخصصي اين دانشگاه، كليه دانشجويان كارشناسي -1هاي حضوري: امكانات و مزايا در دوره

هاي فشرده در طول سـنوات تحصـيلي دانشـجويان و همزمـان     صورت كالسهاي بهاين دوره -2باشد، شركت نمايند. شامل آموزش درك مطلب، زبان عمومي، آشنايي و ترجمه متون تخصصي هر رشته مي
  باشد. رشته مي هاي آموزشي دروسبا دوره

هـاي  هاي الكترونيكي است كه دانشجو از امكانات مجازي (بسته هـاي آموزشـي آفاليـن و كـالس    هاي آموزش مجازي، برپايه استفاده از آموزشدوره -1هاي غيرحضوري (مجازي): امكانات و مزايا در دوره
نشاني دانشـگاه: قـم، شـهرك پرديسـان، روبـروي مسـجد امـام         -3نامه فارغ التحصيل خواهند شد. آموزش محور بدون گذراندن پايان ها براساس شيوهدانشجويان در اين دوره -2شود. آنالين) برخوردار مي

   واحد خواهران) 180خدمات آموزشي و  143نام و پذيرش و ثبت 103(داخلي  02532802610صادق(ع) شماره تماس: 

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 هاشرايط وضوابط دانشگاه                                                                         1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

    310صفحه   
 

  1398ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.imamreza.ac.ir ه:نشاني وبگا  دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)ـ  مشهد *

اعتقاد و پايبندي به اسالم و التـزام عملـي بـه واليـت     -1باشند: باشد و دانشجويان ملزم به رعايت موارد زير ميدانشگاه بين المللي امام رضا (ع) وابسته به آستان قدس رضوي مي الف) شرايط دانشگاه:
رعايت كليه مفاد منـدرج در   -3رعايت كامل شيونات و هنجارهاي اسالمي به ويژه حجاب اسالمي و نيز رعايت كامل عفاف در محيط هاي مرتبط با دانشگاه  -2فقيه و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 

اعطـاي دانشـنامه رسـمي وزارت علـوم،      -5صـي اسـتفاده نماينـد.    دانشجويان دختر و غير بومي واجد شرايط مي توانند از خوابگاه دانشجويي با هزينه شخ -4سازمان سنجش الزامي است.  2دفترچه شماره 
) ع( رضـا  امام دانشگاه رضوان پرديس فلسطين ميدان –مشهد  :پرديس خواهراننشاني  051384897870: تلفن –مشهد خيابان دانشگاه  :پرديس برادران نشاني -6 .تحقيقات و فناوري به دانش آموختگان

   051384226038: نمابر – 553-91735 پستي صندوق - 05137610111: تلفن
 16هـاي فنـي و مهندسـي حـداقل     و رشته 17هاي علوم انساني حداقل دانشجويان كه در دو مقطع متوالي در اين دانشگاه تحصيل نمايند و معدل كارشناسي آنها در رشته -1ب) تسهيالت و امتيازات: 

 دانشـجويان رتبـه اول در اولـين سـال تحصـيلي كـه بـا گذرانـدن حـداقل          -2درصد تخفيف شهريه ثابت در اولين نيمسال تحصيلي برخوردار شوند .  50د ازباشد و همچنين فاقد سابقه انضباطي باشند ميتوانن
  .خواهنـد بـود   خفيـف شـهريه ثابـت نيمسـال سـوم برخـوردار      درصـد ت  50كسب نمايند، از 18,50و در رشته هاي فني و مهندسي معدل باالتر از  19هاي علوم انساني معدل باالتر از واحد درسي در رشته 16
هـاي مجـازي در   كليه دانشـجويان رشـته  -4مند خواهند بود نيمسال از تخفيف شهريه ثابت بهره 4دانشجويان حافظ كل قرآن داراي مدرك معتبر و قهرمانان ورزشي مشمول آيين نامه وزارت علوم بمدت -3

 .درصـد شـهريه ثابـت همـان نيمسـال معـاف خواهنـد شـد         50دانشجوياني كه در دوران تحصـيل ازدواج نماينـد از پرداخـت    -5در صد شهريه ثابت معاف خواهند بود  50اولين نيمسال تحصيلي از پرداخت 
  تخفيف شهريه متغير و ثابت برخوردار خواهند بود.مشمولين كميته امداد امام خميني (ره)، معاونت امداد مستضعفين آستان قدس رضوي و سازمان بهزيستي طبق شيوه نامه دانشگاه از -6

  www.eyc.ac.ir نشاني وبگاه:  كيايواندانشگاه غيرانتفاعي  *
سـهم تخصيصـي از صـندوق     دانشجويان در هر ترم از مزاياي وام شهريه در چـارچوب -2درصد تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت. 25زمون آنها تك رقمي باشد تا سقف آشدگان نهايي كه رتبه به پذيرفته-1

درصـد   20به تمامي افراد شاغل در نيروهاي مسـلح و فرزنـدان ايشـان تـا سـقف       -3كليه دانشجويان در طول تحصيل تحت پوشش بيمه حوادث قرار خواهند گرفت.-2رفاه دانشجويان برخوردار خواهند شد.
درصـد تخفيـف شـهريه تعلـق      15شوند تا سـقف  هاي تربيت بدني اين دانشگاه مشغول به تحصيل مين و فرزندان آنان كه در رشتهبه افراد شاغل در وزارت ورزش و جوانا -4تخفيف شهريه تعلق مي گيرد. 

درصـد تخفيـف شـهريه     25تا سـقف  همسري،فرزندي) مادامي كه به طور همزمان در اين دانشگاه به تحصيل مشغول باشند، به هر كدام  دانشجويان با نسبت فاميلي درجه يك(برادري،خواهري، -5گيرد. مي
دانشجويان هر روز از وعده غذايي گرم(ناهـار) در سـالن غـذاخوري     -7گردند.درصد تخفيف شهريه برخوردار مي 10دانشجوياني كه در دو مقطع متوالي در اين دانشگاه تحصيل نمايند از  -6تعلق خواهد گرفت.

هاي معتبر، سرويس اياب و ذهاب از عمده ميادين اصـلي تهـران و شـهرهاي مسـير برقـرار مـي      ي سه راه افسريه تهران قرار گرفته و با هماهنگي شركتكيلومتر 50دانشگاه در  -8گردند. مند ميمجهز بهره
دانشجويان از اينترنت رايگان و دسترسـي بـه منـابع و     -10دند.گراي و سيستم اطالعات آموزشي مبتني بر وب، بهره مند ميهاي مجهز رايانهسايت كارت سالمت، دانشجويان از كتابخانه ديجيتال، -9 باشد.

 023-34521562: نمـابر  023-31432بلـوار آيـت اهللا طالقـاني تلفـن:      -شـهر ايـوان كـي    -بعد از پاكدشت -سه راه افسريه -: تهراننشاني -11گردند. پايگاه هاي اطالعات علمي معتبر دنيا بهره مند مي
   35918-99888كدپستي: 

  www.bou.ac.ir ه:نشاني وبگا  دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع)ـ  قم *
هاي علميه باشند و از لحاظ وضعيت تحصيلي، يكي از شرايط مشـروحه زيـر را دارا باشـند و    داوطلبان بايستي از طالب رسمي حوزه -2 دانشگاه هيچگونه تعهدي نسبت به تأمين خوابگاه دانشجويان ندارد. -1

 ) داشـتن 2-2شوند. فارغ التحصيل مي 31/06/98كه تا تاريخ  2هاي علميه و يا اشتغال به تحصيل در سال آخر مقطع سطح حوزه 2 سطح علمي مدرك ) داشتن1-2بايستي داراي يكي از شرايط ذيل باشند: 
 بـه  فنـاوري  و تحقيقـات  علـوم،  وزارت تاييـد  مـورد  كارشناسـي  مدرك ) داشتن3-2هاي علميه (ويژه داوطلب مرد) حوزه 7 پايه گواهي همراه به فناوري و تحقيقات علوم، وزارت تاييد مورد كارشناسي مدرك
 بـر  مبنـي  دانشـگاه  بـه  رسـمي  تعهد سپردن -4. گرددنمي دريافت شهريه آنان واز است رايگان شرايط واجد طالب براي تحصيل -3) زن داوطلب ويژه(حوزوي درسي واحد 120 تعداد گذراندن گواهي همراه
  ان دو برابر مدت تحصيل در صورت درخواست دانشگاه. ميز به خدمت انجام

  www.khayyam.ac.ir نشاني وبگاه:  خيام ـ مشهددانشگاه غيرانتفاعي  *
نـرخ دانشـجويي در سـلف     يك نوبت غذا با به دانشجويان در -3گردد. و بصورت غيرحضوري انجام ميفوق  شدگان از طريق مراجعه به وبگاهثبت نام پذيرفته -2 .با اخذ هزينه تامين خوابگاه براي دانشجويان

كليه دانشجويان از مزايـاي بيمـه حـوادث برخـوردار خواهنـد       -5. وام شهريه برخوردار شوند توانند با موافقت صندوق رفاه وزارت علوم, تحقيقات و فناوري ازدانشجويان مي -4. شودسرويس دانشگاه داده مي
  05135156-05135252777-05135134777تلفن:  - ميدان مطهري - رفيعي شهيد بلوار – بزرگراه امام علي (ع) - نشاني: مشهد -6 .شد
  www.alborzq.ac.ir نشاني وبگاه:  آبيكـ  البرزدانشگاه غيرانتفاعي دانش  *
منـدي از همكـاري اسـاتيد    داراي كادر هيات علمي و اجرايي مجـرب و متخصـص و بهـره    -3سال سابقه درخشان در حوزه آموزش عالي  15داراي  -2 دانشگاه تعهدي در خصوص تامين خوابگاه ندارد. -1

كيلومتري با ايستگاه متروي هشتگرد (در صورت افتتاح خط متروي هشتگرد در هفتـه دولـت، رفـت و     10فاصله  -5 .تهران و كرجغيرانتفاعي به -ترين دانشگاه غيردولتينزديك -4هاي سطح تهران دانشگاه
امكانات رفاهي مناسب مانند غذاي گرم و سـرويس   -8 .هاي متنوعها و آزمايشگاهها، آتليهها، كارگاهمندي از سايتبهره -7. داراي فضاي آموزشي بسيار مناسب -6آمد دانشجويان بسيار تسهيل خواهد شد.) 

تخفيف شهريه براي دانشجويان ممتاز و دانشجويان تحت پوشش كميتـه امـداد    -11 .هاي تحصيليتقسيط شهريه در همه نيمسال -10. اختصاص وام صندوق رفاه دانشجويان به متقاضيان -9 .اياب و ذهاب
   028-32579905، 028-32579011، 028-32579014شماره تماس:     آبيك، شمال شهر آبيك، شهرك دانشگاهي انديشه، دانشگاه دانش البرز  - كرج : اتوباننشاني -12 .امام خميني(ره)

  www.raja.ac.ir نشاني وبگاه:  دانشگاه غيرانتفاعي رجاءـ  قزوين *
شـود.  براي ورزشكاران حايز رتبه در مسابقات دانشجويي و كشوري تخفيف ويژه اي در نظر گرفتـه مـي   -2اي داده مي شود. به دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مقررات مركز هر نيمسال تخفيف ويژه -1
از سـوي صـندوق رفـاه     تخصيص وام شهريه به دانشجويان متقاضي واجـد شـرايط از تـرم دوم تحصـيلي    -4باشد. سرويس اياب و ذهاب از تهران و كرج به محل دانشگاه و برگشت همه روزه فراهم مي -3

امكانـات آموزشـي و رفـاهي: سـايت      -6موسسه با ادارات بنياد شهيد، كميته امداد حضرت امام(ره)، بهزيستي و ... در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد.  -5باشد. امكانپذير مي
اري رايگان، كتابخانه الكترونيكي، سلف سرويس، سالنهاي ورزشي (شامل زمين فوتبال و تنيس، سالن هاي جودو، واليبال و بسكتبال و ...)، برگزسيم هاي تخصصي با تجهيزات كامل، اينترنت بيآزمايشگاه رايانه،

  33677105: نمابر. گرددي در سلف سرويس دانشگاه ارايه ميوياردوهاي زيارتي و تفريحي، ارايه خدمات رايگان مشاوره پزشكي و مشاوره روانشناختي ويژه دانشجويان و همچنين يك نوبت غذا با نرخ دانشج
   رجاء دانشگاه -الملل بين دانشگاه خوابگاه جنب نوروزيان، خيابان ،)ره(خميني امام بلوار قزوين،: نشاني-7 028 – 33677101 -10تلفن :  - 3414895833كدپستي : - 341451177صندوق پستي : 

  www.soore.ac.ir نشاني وبگاه:  تهرانسوره ـ دانشگاه غيرانتفاعي  *
دانشگاه هيچگونـه تعهـدي در قبـال تـامين خوابگـاه       -2شدگان به تناسب رشته تحصيلي دوره كارشناسي و به تشخيص گروه آموزشي مربوطه موظف به گذراندن واحدهاي پيش نياز خواهند بود. پذيرفته -1

شدگان در راستاي اعتالي هنر ديني ملزم به پژوهش در عرصـه هنـر متعهـد    پذيرفته -4باشد. هاي تحصيلي به عهده دانشجو مينامهاردوهاي علمي و پايانهاي مواد مصرفي كارگاهي و كليه هزينه -3 ندارد.
هـاي ابالغـي وزارت علـوم،    بات هيات امناء دانشگاه و ضـوابط و آيـين نامـه   ها برابر مصواز دانشجويان در صورت انصراف يا انتقال به ساير دانشگاه -5و منطبق با اهداف سازمان تبليغات اسالمي خواهند بود. 

 با توجه به اينكه موسس اين دانشگاه سازمان تبليغات اسالمي اسـت رعايـت ارزشـها و شـيونات اسـالمي در طـول دوره تحصـيل كـامالٌ ضـروري اسـت.            -6تحقيقات و فناوري شهريه دريافت خواهد شد. 
   88994048نام )، اداره ثبت3(داخلي 88994047تلفن: دفتر تحصيالت تكميلي  252پالك  -نبش كوچه كامياران  -بين خوش و آذربايجان  -ي : خيابان آزادنشاني -7

  www.shomal.ac.ir نشاني وبگاه:  مال ـ آملدانشگاه غيرانتفاعي ش *
توانند براي كسب اطالعات بيشتر داوطلبان مي -3در اولين نيمسال تحصيلي مرخصي تحصيلي داده نخواهد شد.  -2خواهد گرفت.  دراين دانشگاه به دانشجويان متقاضي، تسهيالت بانكي قر ض الحسنه تعلق -1

  01144203755نمابر:  01144203710 -13 تلفن: 731جاده هراز (آمل تهران)، سه راهي امامزاده عبداهللا(ع). صندوق پستي:  5نشاني: آمل، كيلومتر  -4مراجعه نمايند. به نشاني فوق  به وبگاه دانشگاه
  www.shdu.ac.ir نشاني وبگاه:  دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش ـ قم *
: قـم، پرديسـان، بلـوار شـهروند، تقـاطع      نشاني -2 ورد.آگونه تعهدي براي تأمين خوابگاه ندارد ولي دفتر تهيه مسكن دانشجو واقع در دانشگاه در اين زمينه همكاري الزم را بعمل خواهد اين دانشگاه هيچ -1

   info@shdu.ac.ir پست الكترنيكي:    )025(32317448 :نمابر) 025(32317171امامت تلفن: 
  www.shbu.ac.ir نشاني وبگاه:  اصفهان دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهاييـ  *
گاه همكاري الزم را براي تـأمين مسـكن   دانش اسكان ستاد دانشجويان، ساير براي همچنين .است پذيرامكان مربوط هزينه پرداخت با و محدود درحد شهرستاني دختر دانشجويان براي خودگردان پانسيون -1

 هـاي نامـه  آيـين  و مقـررات  يـه كل اسـت  موظـف  دانشجو -3. است الزامي دانشجويان كليه براي شدهتعيين ضوابط طبق مناسب پوشش و اسالمي شئونات رعايت -2 دهد.در سطح شهر بهارستان انجام مي
 صـندوق  دانشـجويي  وام از تواننـد مـي  شـهريه  پرداخت براي دانشجويان -5. بود خواهند برخوردار دانشجويي بيمه مزاياي از دانشجويان -4ايد. نم رعايت را دانشگاه و فناوري و تحقيقات علوم، وزارت مصوب

ـ  وارده خسـارت  اسـت  موظـف  دانشجو انصراف، درصورت -6. نمايند استفاده) رفاه صندوق طرف از بودجه تأمين درصورت(فناوري  و تحقيقات علوم، وزارت رفاه  ه دانشـگاه را مطـابق ضـوابط وزارت علـوم،    ب
خيابـان  نشاني: اصفهان، بهارسـتان،   -8. است ميسر مربوطه اييارانه هزينه پرداخت با) ناهار براي(سرويس سلف از استفاده قبيل از خودگردان رفاهي امكانات از استفاده -7تحقيقات و فناوري پرداخت نمايد. 

  . 8بهاران، الفت

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 هاشرايط وضوابط دانشگاه                                                                         1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

    311صفحه   
 

  1398ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.sadjad.ac.ir نشاني وبگاه:  مشهد ـ صنعتي سجاددانشگاه غيرانتفاعي  *
تواننـد از  دانشجويان ايـن دانشـگاه مـي    -2امر اسكان برادران همكاري خواهد نمود. باشد. همچنين ستاد اسكان دانشگاه در نفر با اخذ هزينه مي 200اين دانشگاه داراي خوابگاه براي خواهران با ظرفيت  -1

   91881-48848دانشگاه صنعتي سجاد ، كد پستي  64نشاني: مشهد بلوار جالل آل احمد ـ جالل آل احمد  -3وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استفاده نمايند. 
    05136029110:نمابر 05136029000تلفن: 

  www.usc.ac.ir نشاني وبگاه:  دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ ـ تهران *
دانشجويان اين دانشگاه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت  -2امكان تقسيط شهريه دانشجويان برابر مصوبات هيأت امنا و هيأت رييسه دانشگاه، وجود دارد.  -1ي: شرايط و ضوابط عموم

اين دانشـگاه هيچگونـه    -3ي، ضروري و اضطراري)، در صورت تأمين اعتبار برخوردار خواهند شد. هاي عادالحسنه دانشجويان ايران (وام ازدواج و وامعلوم تحقيقات و فناوري و نيز از تسهيالت صندوق قرض
 3تا  1 هايشدگان رتبهپذيرفته -1ي: شرايط و ضوابط اختصاصهاي خصوصي معتبر و مورد تأييد خواهد داشت. تعهدي در قبال تأمين خوابگاه ندارد. اما تالش خود را جهت اسكان دانشجويان در خوابگاه

ورت پذيرش نهايي از مزيت تحصيل رايگان يادمـان  ص در نمايند، انتخاب فرهنگ و علم دانشگاه را خود تحصيل محل كه هاكدرشته ساير در اول رتبه حايزين و شناسيآزمون كارشناسي ارشد در رشته زيست
 پژوهشي هايطرح اهميت به توجه با و شودمي انجام رويان پژوهشگاه همكاري با تكويني و سلولي – جانوري شناسيزيست اينكه به عنايت با -2. شد خواهند مندبهره آشتياني دانشمند جهادگر دكتر سعيد كاظمي

در مقطع كارشناسي براي  17هاي بنيادي، دارا بودن حداقل معدل كل هاي تحقيقاتي بنيادي و كاربردي در عرصه سلولهاي دانشجويان مستعد براي انجام پروژهمندي از توانمنديرهبه منظور به پژوهشگاه، اين
نامه سب با سطح علمي و ميزان اعتبار مجله يا كنفرانس، بر اساس نظر شوراي پژوهشي دانشگاه، مستند به آييندانشجويان كارشناسي ارشد به ازاء انتشار يا ارايه هر مقاله، متنا -3داوطلبان اين رشته الزامي است. 

هـاي  سسـات و پژوهشـكده  هاي الزم و نياز واحـدها، مو آموختگان مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه، مشروط به احراز صالحيتدانش -4هاي پژوهشي، از تخفيف در شهريه برخوردار خواهند شد. تشويق فعاليت
هـا و  هاي آموزشـي دانشـگاه علـم و فرهنـگ بـا همكـاري پژوهشـگاه       كليه دوره -5هاي علمي پژوهشي و آموزشي معرفي خواهند شد. جهاددانشگاهي برابر مقررات و ضوابط مربوط جهت همكاري در طرح

هاي مربوط هاي علمي معاونت پژوهشي جهاددانشگاهي پس از تأييد و تصويب در گروههاي تحقيقاتي شبكه برنامهخود را در راستاي طرحنامه شود. دانشجويان امكان اجراي پايانهاي مرتبط، برگزار ميپژوهشكده
 ،نرسيده به پل همت ،بلوار اشرفي اصفهاني ،فلكه دوم صادقيه ،: تهراننشاني -7 كارشناسي ارشد را ندارد.هاي دانشجويان دوره نامههاي عملياتي پاياندانشگاه هيچگونه مسيوليتي در قبال تأمين هزينه -6دارند. 

  021-23562180تلفن پژوهشگاه:      www.royaninstitute.orgرساني پژوهشگاه رويان: نشاني پايگاه اطالع      021-44214750نمابر:        44238171-5تلفن:     .كوچه بهار ،خيابان شهيد غموشي
  www.qhu.ac.ir نشاني وبگاه:  دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديثـ  قم *

شـدگان نهـايي در   ) پذيرفتـه 1نياز و جبراني ارايه شده از سوي گروه آموزشي مربـوط؛ تبصـرة   گذراندن دروس پيش-2هاي داخلي دانشگاه؛ رعايت كامل ضوابط و دستورالعمل -1 شرايط و ضوابط: -الف
شناسـي  نيـاز مشـخص شـده توسـط گـروه روان     شناسي در مقطع كارشناسي باشند؛ موظف به گذراندن دروس پـيش گرا، در صورتي كه فاقد مدرك روانشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانرشتة روان

خواهـد   1113ت. مواد و منابع مصاحبة علمي آن، همان منابع آزمون ورودي تحصيالت تكميلي در كد رشـته امتحـاني   ) دورة حضوري اين رشته داراي شرايط خاص [مصاحبة ورودي] اس2خواهند بود. تبصرة 
ره مطابق بـا تعرفـة مصـوب هيـأت     پرداخت شهرية دو -3قرار خواهد گرفت. فوق  هاي آموزشي، فهرست آنها متعاقباً در پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشانيبود. در صورت اعالم مواد و منابع جديد از سوي گروه

تحصيل در دورة مجازي كامالً غيرحضوري و از طريق اينترنت خواهـد بـود.    -5آموختگان اين دانشگاه مدرك رسمي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطاء خواهد شد. به دانش -4أمناي دانشگاه؛ 
هـاي مجـازيِ   اي، كـالس گيـرد. در كنـار دروس الكترونيكـيِ چندرسـانه    در اختيار دانشجويان قرار مـي  http://vu.qhu.ac.irدانشگاه به نشاني  وبگاهيق اي توليد شده و از طركلية دروس به صورت چندرسانه

الكترونيكي مانند تاالرهاي گفتگو و ساير خدمات آموزشـي در طـول نيمسـال    هاي دانشجويان به صورت آنالين و آفالين، امكان استفادة دانشجويان از ابزارهاي مختلف آموزش گويي به پرسشآنالين، پاسخ
در  )1-6گـردد. امكانـات و مزايـا :    هاي دانشگاه در سراسر ايران و خارج از كشور برگزار ميهاي دروس به صورت حضوري در قم و تهران يا يكي از نمايندگيآزمون -6گردد. تحصيلي به دانشجويان ارايه مي

گـردد. [صـندوق رفـاه دانشـجويي وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري، در سـال         شده بين دانشجويان واجد شـرايط توزيـع مـي   خصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان، اعتبار تخصيص دادهصورت ت
نيمسـال تخصـيص داده اسـت. ايـن وام      4ميليون و ششصد هزار تومان) وام دانشجويي طيريال (چهار  000/000/46براي هر يك از دانشجويان واجد شرايط مقطع كارشناسي ارشد، مبلغ  97ـ  98تحصيلي

شد. در نهايت تصـميم گيرنـدة نهـايي مبلـغ و شـيوة       قرض الحسنه بوده و بازپرداخت آن توسط دانشجو، حدود دو سال پس از شروع تحصيل، طي اقساط تعيين شده توسط بانك عامل صندوق انجام خواهد
) نفرات اول تا سي ام آزمون ورودي تحصيالت تكميلي (رتبة كل داوطلب بدون سهميه در كارنامة اوليـه)، از پرداخـت   2-6سال تحصيلي آتي، صندوق رفاه دانشجويي وزارت متبوع خواهد بود.  اعطاي وام در

 بـي  و درآمـد  كـم  هـاي مجاز)، پژوهشگران، فعاالن فرهنگي، طالب، حافظان قرآن، ايثارگران، خـانواده  ) دانشجويان برتر در هر سال (در طول سنوات3-6نيمسال) معاف خواهند بود.  4شهريه در طول دوره (
يانـه، امكانـات   شدگان از كتابخانة تخصصـي مجهـز، تـاالر را   ) پذيرفته4-6. بود خواهند برخوردار ويژه تخفيف از دانشگاه دانشجويي مالي نامه آيين طبق...  و خانواده يك اعضاي همزمان تحصيل سرپرست،

) امكان برگزاري كالس در شـعبة تهـران بـراي    5-6واهند بود. ورزشي و مساعدت براي معرفي دانشجويان مركز قم به خوابگاه خودگردان در قم(خواهران و برادران) طبق ضوابط و ظرفيت دانشگاه برخوردار خ
  ) با رعايت حدنصاب تشكيل كالس و مقررات و ضوابط آموزشي مصوب فراهم خواهد شد. 1138كدرشته امتحاني  قم(ازشده در رشتة ارتباطات گرايش حج و زيارت در مركز داوطلبان پذيرفته

  فاقد خوابگاه واحد مشهد: و فاقد خوابگاه واحد اصفهان: ،فاقد خوابگاه شعبة تهران:، هاي خودگردان در قممساعدت جهت معرفي به خوابگاه مركز قم: شرايط خوابگاه: -ب
  www.mazaheb.ac.ir نشاني وبگاه:  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي *
تحصـيل در دوره   -3احترام به پيـروان مـذاهب اسـالمي و برخـورداري از روحيـه تقريـب        -2 دانشگاه مذاهب اسالمي هيچ تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه براي دانشجويان تحصيالت تكميلي ندارد. -1

در اولين نيمسال تحصـيلي مرخصـي تحصـيلي داده     -5داشتن حجاب اسالمي برتر (چادر) در محيط دانشگاه و اماكن وابسته براي خواهران الزامي است.  -4كارشناسي ارشد به صورت تمام وقت خواهد بود. 
 ،تهـران  نشـاني:  -8 دانشجويان موظف به گذراندن دروس خاص دانشگاه مذاهب اسالمي مي باشند. -7فاه برخوردار خواهند شد. دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي و وام شهريه صندوق ر -6نخواهد شد. 

      021-66465252 :تلفن        .3 پالك، خيابان روانمهر، خيابان فلسطين جنوبي
  www.icqt.ac.ir ه:نشاني وبگا  (ع)ـ  اصفهان دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت *
شود و تحصيل در اين دانشـگاه بـر اسـاس تجربيـات و     پذيرش دانشجو در اين دانشگاه براساس آزمون علمي و مصاحبه انجام مي -2 نمايند.دانشجويان غيربومي از خوابگاه (منزل استيجاري) استفاده مي -1

عملـي  داوطلبان الزم است به دين مبين اسالم، فقه شيعه و اصل واليت فقيه، اعتقاد و التـزام   -3 باشد.وزارت علوم تحقيقات و فناوري ميدستاوردهاي علمي و دانشگاهي و حوزوي و برابر ضوابط و مقررات 
بـا توجـه بـه     -5انشگاه براي كليه دانشجويان الزامـي اسـت.   ها و ضوابط پرورشي دنامهباشد و رعايت مقررات، آيينمحيط آموزشي اين دانشگاه براي برادران و خواهران به صورت مجزا مي -4باشند.  داشته

درصـد تخفيـف در شـهريه    30كليه دانشجويان رشته شيعه شناسـي از   -6باشد. ، استفاده از حجاب برتر براي كليه دانشجويان خواهر الزامي مي»تربيت نيروهاي كارآمد براي تبليغ دين«هدف اين دانشگاه در 
نيـاز تعيـين شـده    كليـه دانشـجويان موظفنـد دروس پـيش     -8نمايد. ها و موسسات آموزش عالي موافقت نمياين دانشگاه با انتقال و مهماني دانشجويان خود به ساير دانشگاه -7بود وابسته برخوردار خواهند 

در صـورت تخصـيص    -10شـود.  رسمي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري اعطا ميالتحصيالن، مدرك به فارغ -9باشد، بگذرانند. توسط دانشگاه را كه شهريه آن معادل دروس اصلي و تخصصي مي
اننـد  دانشـجويان مـي تو   -11ث دانشجويي خواهنـد بـود.   وام دانشجويي از طرف صندوق رفاه، به دانشجويان حايز شرايط، وام تحصيلي تعلق خواهد گرفت. همچنين كليه دانشجويان تحت پوشش بيمه حواد

ابتـداي خيابـان    -بزرگـراه شـهيد خـرازي     -توانند به ساختمان مركزي دانشگاه واقع در اصـفهان  عالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتر مي -12ي دانشجويي دريافت نمايند. غذاي گرم با يارانه يك وعده
   ) تماس حاصل نماييد.108الي  105داخلي ( 03133372020مراجعه يا با شماره تلفنفوق شهيدان غربي و پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني 

  www.mofidu.ac.ir نشاني وبگاه:  دانشگاه غيرانتفاعي مفيد ـ قم *
 شـهريه دوره طبـق مصـوبه هيـات امنـاء خواهـد بـود.         -2شدگان(اعم از آقايان و خانمها) با توجه به ظرفيت موجود، امكان واگذاري خوابگاه (با دريافـت هزينـه از دانشـجو) را دارد.    دانشگاه براي پذيرفته -1
رعايت حجاب كامل اسالمي و پوشش چادر توسط خواهران در تمام بخشها و مراكـز وابسـته    هاي داخلي دانشگاه توسط كليه دانشجويان و همچنينن اخالقي و اسالمي و مقررات و آيين نامهئورعايت ش-3

ها رايگان است بـراي  فلسفه و كالم اسالمي با شرايط علمي خاص تحصيل در اين رشته -فلسفه  -علوم سياسي  -هاي علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري در رشته محل -4به دانشگاه مفيد الزامي است. 
   02532925765: نمابر 02532130348متري صدوق ميدان مفيد دانشگاه مفيد شماره تلفن :  45: استان قم شهرستان قم انتهاي نشاني -5دانشگاه مفيد مراجعه كنيد.  وبگاهب اطالعات بيشتر به كس
  www.haraz.ac.ir ه:نشاني وبگا  ـ آمل هرازمؤسسه غيرانتفاعي آبان  *
 011) 44296835 - 44298626 -44296838(كوچه تختي)، سمت چپ تلفن: ( 29: مازندران، آمل، خيابان طالب آملي، انتهاي دريا نشاني -2 دانشجويي تحت نظر دانشگاه وجود دارد. خوابگاه و رستوران -1

      01144296834: نمابر
  www.apadana.ac.ir نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي آپادانا ـ شيراز *
-ابتـداي خيابـان ايمـان شـمالي    -ميدان معلم-: شيرازنشاني-3مراجعه نماييد. به نشاني فوق موسسه  گاهجهت كسب اطالعات بيشتر به وب-2خوابگاه خودگردان ويژه خواهران مي باشد.  1داراي موسسه -1

   07136987: نمابرشماره  07136987روبروي بانك سپه شماره تماس موسسه: 
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 هاشرايط وضوابط دانشگاه                                                                         1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

    312صفحه   
 

  1398ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.uca.ac.ir نشاني وبگاه:  آذرآبادگان ـ اروميهمؤسسه غيرانتفاعي  *
دانشـجويان رتبـه اول ، دوم و سـوم هـر تـرم آموزشـي ايـن         -2 ين موسسه تالش خواهد كرد همه دانشجويان را در خوابگاههاي خود گردان اسكان دهد و هزينه آن به عهده خود دانشجو خواهـد بـود.  ا -1

به دانشجويان واجد شرايط وام كمك شهريه از طرف صـندوق رفـاه دانشـجويي وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري تعلـق         -3در صد شهريه ثابت برخوردار خواهند شد  20-30-50موسسه بترتيب از تخفيف 
بـه  -6دانشجويان از مزاياي بيمه حـوادث برخـوردار خواهنـد شـد.      -5باشد. زشي، سالن استخر و همچنين داراي سلف سرويس و بوفه دانشجويي و كتابخانه مياين موسسه داراي سالن ور -4خواهد گرفت. 

   04433839350شماره نمابر دانشگاه :  كليه قهرمانان اول ورزشي تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت.
  www.amol.ac.ir وبگاه:نشاني   لمؤسسه غيرانتفاعي آم *
به دانشجويان ممتاز (رتبه هاي اول) بر اساس ضوابط و مصوبات هييـت امنـاء موسسـه در    -2 باشد.براي كليه دانشجويان خوابگاه در نظر گرفته شده است كه در صورت به حد نصاب رسيدن خودگردان مي -1

قـوانين موسسـه برخـوردار    اني كه در طول مدت تحصيل حايز كسب مقام هاي علمي و ورزشي در سطح ملي شوند از تخفيف شـهريه طبـق   دانشجوي -3هر نيمسال تخفيف شهريه متغيير تعلق خواهد گرفت. 
نامـه از تخفيـف   ايثارگران گرامـي، مطـابق آيـين   هاي معزز شهدا و خانواده -5گيرد. شود و وام دانشجويي نيز به كليه دانشجويان تعلق ميشهريه دانشجويان در طول مدت تحصيل تقسيط مي -4. خواهند شد

    01144229764:  نمابر 01144152691-4تلفن  20پالك  -خيابان فياض بخش  -بلوار طالب آملي  -آمل  -: مازندران نشاني -6شهريه استفاده خواهند كرد. 
 www.aihe.ac.irنشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي آيندگان ـ تنكابن *
هاي معرفي دانشجويان متقاضي خوابگاه به خوابگاه-6امكان كار دانشجويي -5بيمه حوادث دانشجويي -4پرداخت وام دانشجويي -3تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز -2شهريه در طول تحصيل تقسيط -1

 برگزاري دوره هاي زبان انگليسي و فني و حرفـه ايـي در دانشـگاه    -9هاي آموزشي و تحقيقاتي پيشرفته مجهز بودن به آزمايشگاه ها و كارگاه -8ارايه خدمات رايگان پزشكي و مشاوره -7وابسته به دانشگاه 
 ،: مازندراننشاني - 11 نمايد.ميسر مي ه را براي فعاليت هاي بيرون از دانشگاهاعطاي تسهيالت ويژه به خانواده هاي شهدا جانبازان و ايثارگران. ضمناْ اين موسسه با عقد قرارداد همكاري با مراكز علمي و صنعتي زمين-10

   01154288851-4:تلفن. حيدري شهيدان ورزشي سالن جنب ،غربي فردوسي خيابان ،تنكابن
  www.kamal.ac.ir ه:نشاني وبگا  مؤسسه غيرانتفاعي آئين كمال ـ اروميه *
  دانشجويان ممتاز و ورزشكاران بـا توجـه بـه مصـوبات هيـات موسـس داراي تخفيـف شـهريه مـي باشـند.           -2 دارا مي باشند.معرفي به خوابگاههاي معتبر كه مجوز دانشگاه اروميه را براي ادامه فعاليت  -1
صـندوق رفـاه   امكانـات بهرمنـدي از تسـهيالت    -4باشـد. موسسه داراي سه طبقه مناسب براي تشكيل كالس در بهترين منطقه شهر با دسترسي آسان از طريق تمامي وسايل نقليه عمـومي شـهري مـي   -3

بهرمنـدي از  -6 گردشگري علمي و تفريحي و ورزشي براي ارتقاء سطح علمي و افزايش روحيـه ورزشـي دانشـجويان ميسـر اسـت.      -استفاده از ژتون غذا -5 .دانشجويان براي تمامي دانشجويان ميسر است
 تشكيل كارگاههـاي آموزشـي و دوره هـاي آموزشـي خـاص بـراي دانشـجويان         -8انتخاب واحد و انجام امورات الزم .... داراي اينترنت و سايت كامپيوتري مجهز براي  -7 تسهيالت فرزندان شاهد و ايثارگر

     .داراي كتابخانه مجهز(دسترسي به ليست كتابها از طريق اينترنت)-11هاي دانشجويي برگزاري جشن -10تشكيل سمينارهاي علمي معتبر در سطح استان -9
  www.ijtihad.ac.ir نشاني وبگاه:  ـ قم اجتهاد مؤسسه غيرانتفاعي *
طـالب و خـانواده محتـرم آنـان      -3دانشجويان ممتاز، از تخفيف در شهريه بهـره منـد مـي باشـند.      -2حافظان و قاريان قرآن، با ارايه گواهي معتبر، از تخفيف در شهريه نيمسال اول بهره مند مي باشند.  -1

باشـند.  خانواده معزز شهدا، نيز ايثارگران و جانبازان گرانقدر و خانواده آنان (همسر و فرزندان) از تخفيف بهره منـد مـي   -4باشند. كل شهريه) بهره مند مي %50از تخفيف ويژه ((همسر وفرزندان) در هر نيمسال 
رعايـت مـوازين اسـالمي بـراي      -7موسسـه مراجعـه فرماييـد.     وبگاهتخفيفات و شرايط آنها به  در خصوص تسهيالت و -6در صورت احراز شرايط، دانشجويان مي توانند از تقسيط شهريه استفاده كنند.  -5

 يموسسـه  وبگـاه اطالعات تفصيلي رشـته در   -10محيط آموزشي خواهران و برادران، تفكيك شده است.  -9استفاده از حجاب برتر (چادر) براي دانشجويان خواهر الزامي است.  -8دانشجويان الزامي است. 
، جنب فضـاي سـبز،   10خيابان معلم غربي، معلم  -: قم نشاني -12در خصوص انتخاب رشته هاي موسسه، به داوطلبان محترم، مشاوره تحصيلي تلفني ارايه مي گردد. -11آموزش عالي اجتهاد موجود است. 

آموزشـي)   -، (سـاختمان اداري  35(كوي بيـت امـام خمينـي (ره) )، پـالك     11خيابان معلم غربي، معلم -قم  3715696973، ساختمان آموزشي (محل ثبت نام) كدپستي: 14(شهيد پروان)، پالك  2كوچه 
   025-37749201دورنگار:  025-37749200تلفن:  - 37135-1173صندوق پستي:  3715785954كدپستي: 

  www.ahrar.ac.ir نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي احرار ـ رشت *
تسهيالت پرداخت وام شهريه به دانشجويان ، طبق  -2دانشجويان ممتاز از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد.  -2 توانند از خوابگاههاي خودگردان استفاده نمايند.استفاده از خوابگاه ميدانشجويان متقاضي  -1

به دارندگان مقام -5شهيد وامور ايثارگران درخصوص پرداخت شهريه براي دانشجويان سهميه شاهد و ايثارگر  همكاري با بنياد -4امكان تقسيط شهريه درطول ترم براي كليه دانشجويان  -3مقررات صندوق رفاه 
دراين استفاده از تسهيالت بيمه حوادث در طول دوره تحصيل  -7ارايه خدمات مشاوره تحصيلي، خانوادگي و.....توسط مشاور موسسه  -6هاي ورزشي كشوري، استاني و منطقه اي تخفيف ورزشي داده مي شود. 

   01333439112 :نمابر 01333439113 01333739119موسسه آموزش عالي احرار تلفن: -هرك سيد احمد خميني (ره)بعداز كارخانه ايران برك ش-بلوار پروفسور سميعي -:رشت بلوار الكان نشاني-8موسسه 
  www.adib-mazandaran.ac.ir نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي اديب مازندرانـ  ساري *
بـه دانشـجويان بـا     -3در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجوياني كه رتبه اول تا سوم را كسب كنند درصدي از شهريه ثابت تخفيف داده مي شـود.   -2 اين موسسه داراي خوابگاه ويژه خواهران مي باشد. -1

شهريه ثابت و متغيـر فرزنـدان شـهيد و ايثـارگران انجـام مـي       همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت -5به دانشجويان غذاي يارانه اي داده مي شود.  -4گيرد. شرايط الزم وام تعلق مي
به دانشجوياني كه در رشته هاي مختلف فرهنگي، ورزشي، علمي و ... رتبه هاي برتر كشوري يـا اسـتاني را كسـب نماينـد درصـدي از شـهريه        -7دانشجويان از بيمه حوادث برخوردار خواهند شد.  -6پذيرد. 

باشـد.  موسسه داراي سالن ورزشي سرپوشيده و زمين فوتبال براي استفاده دانشـجويان مـي   -9امكان تردد دانشجويان با استفاده از سرويس اياب و ذهاب موسسه وجود دارد.  -8ثابت تخفيف داده مي شود. 
  adib_edu@كانال موسسه  01133034156 و 011-33033941-43 تلفن -مازندران اديب دولتي غير عالي آموزش موسسه–جاده فرح آباد  6كيلومتر  -ساري نشاني: -10
  www.adiban.ac.ir نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي اديبانـ  گرمسار *
برگـزاري دوره هـاي    -4برنامه ريـزي جهـت اشـتغال فـارغ التحصـيالن       -3امكان استفاده از تسهيالت بانكي بدون بهره براي پرداخت شهريه  -2 .باشدارايه خوابگاه دانشجويي بدون پرداخت اجاره مي-1

سلف سرويس و بوفه دانشجويي دايـر مـي باشـد و امكـان اسـتفاده از غـذاي يارانـه اي بـراي كليـه           -6امكان تقسيط در پرداخت شهريه  -5مهارتي با هزينه دانشگاه جهت اماده سازي افراد براي اشتغال 
باشـد درتـرم بعـد از     17دانشجوياني كه معدل نيمسال آنـان بـاالي    -8اي دانشگاه با امكان اتصال نامحدود به اينترنت براي كليه دانشجويان قابل استفاده است. رايانه وبگاه-7 دانشجويان فراهم مي باشد.
ارايه برخي دروس به صورت مجازي بـوده و نيـازي بـه حضـور در دانشـگاه و كـالس درس نمـي         -10امكان استفاده از كتابخانه ديجيتال در كنار كتابخانه فيزيكي وجود دارد.  -9تخفيف شهريه برخوردارند. 

ه در صورتي كه دانش آموختگان موسسه در مقـاطع بـاالتر ايـن موسسـ     -12مادامي كه دو دانشجو از يك خانواده در موسسه مشغول به تحصيل باشند مي توانند از تخفيف شهريه استفاده نمايند.  -11باشد. 
  023-34557261-66تلفن  -بين پل هوايي و شهرك صنعتي تهران –: گرمسار ضلع شمالي جاده مشهد نشاني -13پذيرفته شوند از تخفيف شهريه در كل طول تحصيل برخوردارخواهند بود. 

  www.urumi.ac.ir نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي ارومي ـ اروميه *
نامـه بـراي دانشـجويان موسسـه،     ي پايـان شـده موضـوعات ارايـه   -3 نفر است. 12شته در كالس تقريباً ي آموزش عالي ارومي ميانگين تعداد دانشجويان هر ري موسسهامتيازات ويژه -2 نداردخوابگاه  -1

ي آمـوزش عـالي ارومـي بـراي دانشـجويان خـاص       ي موسسهامتيازات ويژه -4كند. متمايز ميهاي بنام كشور باشند كه اين موضوع، ارومي را از ساير موسسات و حتي برخي از دانشگاهپيشرفته و عملي مي
 هاي تخصصي، عالوه بـر معافيـت از پرداخـت شـهريه، مبلغـي بـه      در درس 15هاي دولتي تهران با معدل حداقل هاي اروميه، تبريز و دانشگاههاي الكترونيك از دانشگاهالتحصيل رشتهدانشجويان بومي فارغ

وابسـته بـه گـروه     Hi-Techهـاي  نمود. همچنين اين دانشجويان، در شغل مهندسي عالي با كار علمي پيشرفته براي ايجاد تكنولوژي در يكي از شـركت دريافت خواهند Research Assistantshipعنوان 
  شد.  فناور اورميا مشغول به كار خواهند

انـد. از  شـهريه معـاف   %100، از پرداخـت  1500شدگان بومي بـا رتبـه بهتـر از    و پذيرفته 1000شدگان با رتبه بهتر از ) پذيرفته1-5ي آموزش عالي ارومي براي دانشجويان ممتاز ي موسسهامتيازات ويژه -5
اند. از نيمسال دوم، مشـمول بنـد سـوم خواهنـد    شهريه معاف %50، از پرداخت 2500با رتبه بهتر از شدگان بومي و پذيرفته 1500شدگان با رتبه بهتر از ) پذيرفته2-5بود. نيمسال دوم، مشمول بند سوم خواهند

نامـه، اسـتفاده   پاياني شهريه، به غير از شهريه %100توانند از تخفيف ي آنان در ميان دانشجويان آن دوره، مي) و رتبه18شدگان بومي در طول تحصيل، با توجه به معدل ترم قبل (حداقل ) پذيرفته3-5بود. 
شـهريه، بـه    %50تواننـد از تخفيـف   ي آنان در ميان دانشجويان آن دوره، مي) و رتبه17شدگان بومي در طول تحصيل، با توجه به معدل ترم قبل (حداقل ) پذيرفته4-5دانشجويان دوره).  %20نمايند (حداكثر 
  دانشجويان دوره).  %20( حداكثر  .نامه، استفاده نمايندي پايانغير از شهريه

  www.asrar.ac.ir نشاني وبگاه:  ـ مشهد اسرارمؤسسه غيرانتفاعي  *
سنوات گذشته موسسه براي اسكان دانشجويان غير بومي هماهنگي الزم را با خوابگاههاي خودگردان انجام خواهد داد. -1 سوم در هر ترم از تخفيف شهريه - 2 مطابق  دانشجويان رتبه اول تا 

از - 3برخوردار خواهند شد.  آزمون ورودي كارشناسي ارشدرتبه كمتر  دانشجوياني كه در مسابقات ورزشي و علمي -4كسب كرده باشند از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود. 500دانشجوياني كه در 
ا    05138661770شماره)  6تلفكس (  9189899363، كد پستي  69نشاني سازمان مركزي: بلوار معلم، معلم-5ز تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. كشوري و دانشگاهي حايز رتبه شوند 
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    313صفحه   
 

  1398ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.osve.ac.ir نشاني وبگاه:  ـ تبريز اسوه معاصرمؤسسه غيرانتفاعي  *
بـه دانشـجويان رتبـه    -2 استفاده از استخر و سوناي ويژه دانشجويان و.. بهره مند خواهند شـد. -اردوهاي تفريحي و علمي -سفرراهيان نوراعزام به -سالن ورزشي-دانشجويان از امكانات رفاهي شامل غذا-1

ميدان شهيد فهميده بـه طـرف   -اتوبان پاسداران -ز:تبرينشاني -4. به دانشجويان داراي مقام در رشته هاي مختلف ورزشي و فرهنگي جوايز ويژه اعطا خواهد شد-3 اول و دوم تخفيف شهريه داده خواهد شد.
  04136665603خيابان سبالن تلفن  -كوي الهيه-باغميشه 

  www.eshragh.ac.ir نشاني وبگاه:  ـ بجنورد اشراقمؤسسه غيرانتفاعي  *
تجهيزات آزمايشگاهي و  -4مجموعه ورزشي تجهيز شده با امكان برگزاري بيش از ده رشته ورزشي  -3تخفيف شهريه جهت دانشجويان رتبه ممتاز در هر ترم  -2درصد  3پرداخت وام دانشجويي با كارمزد  -1

انك اطالعاتي استفاده از ب -8سرويس اياب و ذهاب شركت اتوبوسراني از سطح شهر به محل دانشگاه  -7خوابگاه در قالب بخش خصوصي  -6سالن غذاخوري با امكان ارايه غذاي يارانه اي و متنوع  -5كارگاهي 
اينترنت پرسرعت  -10درصد از ظرفيت پذيرش رشته هاي ارشد موسسه به دانشجويان ممتاز دوره كارشناسي  10اختصاص  -9جامع مقاالت كنفرانس ها و همايش ها(مگا پيپر) به صورت رايگان براي دانشجويان 

   058 - 32285709: نمابر 3225701-058بعد از نمايشگاه بين المللي. تلفن  جاده اسفراين اركان، 5نشاني : بجنورد، كيلومتر -11در فضاي دانشگاه 
  www.ekbatan.ac.ir نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي اكباتان ـ قزوين *
بـه   -3 .سـوي صـندوق رفـاه وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري      تخصيص وام شهريه از  -2. امكان استفاده از سرويس هاي اياب و ذهاب به نقاط مختلف تهران وكرج براي دانشجويان فراهم مي باشد -1

  .اي مي باشدموسسه داراي سلف سرويس و بوفه دانشجويي به همراه ارايه غذاي گرم يارانه -4 .دانشجويان ممتاز براساس ضوابط و مقررا ت دانشگاه هر نيمسال تخفيف ويژه اي داده مي شود
  www.alghadir.ac.ir نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي الغدير ـ تبريز *
ارايه خوابگاه خودگردان به دانشجويان دختر و معرفي دانشجويان پسـر  -3 .درصدي به دانشجويان شاهد و ايثارگر100ارايه تخفيف -2 .به دانشجويان ممتاز بر اساس مقررات داخلي تمهيداتي ارايه ميگردد -1

امكـان اسـتفاده از مجـالت و كتـب     -6ارايه غذاي گرم يارانه اي برابر آيين نامه وزارتـي  -5وام شهريه به دانشجويان طبق مقررات صندوق رفاه دانشجويان  تسهيالت پرداخت -4به خوابگاههاي خودگردان 
امكـان اسـتفاده از سـرويس هـاي موسسـه       -8بـراي دانشـجويان    بصورت رايگان استفاده از بانك اطالعاتي جامع مقاالت كنفرانس ها و همايش هاي ايران(سيويليكا)-7بصورت نسخه چاپي و الكترونيكي 

 041-33316992تلفـن:  5158915515كدپسـتي:  398قطعـه   وليعصر ، خيابان استاندارد،روبروي كوي استانداري،كوي سپهر صادرات، نشاني: -9 .بصورت رايگان براي تمامي دانشجويان در تمامي ايام ترم
09147774628،09028343865،09358115201  

  www.amesf.ac.ir نشاني وبگاه:  (ويژه خواهران) ـ اصفهانلمهدي مهر مؤسسه غيرانتفاعي ا *
صندوق رفـاه  به دانشجويان واجد شرايط بر اساس ضوابط -2درصد شهريه ثابت برخوردار خواهند شد .  50و  60،  70دانشجويان رتبه اول، دوم و سوم هر سال تحصيلي اين موسسه به ترتيب از تخفيف  - 1

شهريه دوره تحصيلي دانشجوي متقاضي با معرفي نامه از طرف موسسه به صورت وام قرض الحسنه پرداخـت مـي   دانشجويي وام شهريه تعلق مي گيرد،به عالوه بر اساس تفاهم نامه همكاري با بانك عامل،
 اي،يـك نوبـت غـذاي يارانـه     دانشجويان از امكانات رفاهي شامل خوابگاه خودگردان ويژه خواهران، -4در خصوص پرداخت شهريه همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران،كميته امداد و بهزيستي  - 3گردد. 

 03136516815  03136508280ي تلفن : خيابان پاسداران شمال -انتهاي بلوار غدير  -سپاهان شهر  -: اصفهان نشاني -5مند خواهند شد. تفريحي و ... بهره اردوهاي علمي، مشاوره، پزشك، بيمه حوادث،
   03136518161نمابر :  -

  www.iju.ir نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) ـ يزد *
 دانشگاه در موقعيت مكاني ممتاز شهري قرار گرفته است.  -2. تامين خوابگاه اختصاصي براي خواهران در داخل دانشگاه و خوابگاه برادران تحت نظارت دانشگاه براي دانشجويان طي دوران تحصيل -1
در هرترم  دانشجويان ممتازعلمي(رتبه اول تا سوم)،فرهنگي و ورزشي هر رشته،-4دانشجويان از مزاياي وام شهريه طبق مصوبات صندوق رفاه دانشجويان) و مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردارند. -3

امكان استفاده رايگان از سايتهاي كامپيوتري، اينترنت وايرلس، كتابخانه -6پرداخت شهريه هر ترم به صورت اقساط امكان پذير است. -5شوند. برخوردار مي %50تغير)تا سقف (ثابت و م از معافيت شهريه
اختصاص دفاتر كار در محل پرديس هنر و معماري به دانشجويان و فارغ  -7باشد. مهيا مي (با نرخ دانشجويي) مركز رشد كسب و كار و سلف سرويس غذاخوري مركزي و ديجيتال، باشگاه كارآفريني،

لوار ب ،بلوار شهيدان اشرف ،صفاييه، يزد :نشاني-10مندي از خدمات مشاوره اردوهاي دانشجويي ، علمي و ..... بهره-9حمايت از توليدات دانشجويي مورد تاييد گروههاي آموزشي -8التحصيالن كارآفرين 
  ) 10 035-38281200-4مه(ع) تلفن ئجواداال

  www.energy.ac.ir نشاني وبگاه:  ـ ساوه رژيمؤسسه غيرانتفاعي ان *
دانشـجويي و مزايـايي بيمـه    دانشـجويان از مزايـاي وام شـهريه صـندوق رفـاه      -2 دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم هر رشته بنا بر تعداد پذيرفته شدگان در آن رشته از تخفيف شهريه برخـوردار هسـتند.  -1

 كليه دانشجويان در طول ترم از جلسات عمومي و مشاوره هـاي خصوصـي بـا اسـاتيد راهنمـا،     -4 غذاي گرم روزانه و امكانات خوابگاه برخوردار است. امكانات رفت و آمد،-3 دانشجويي برخوردار خواهند شد.
   08648508خيابـان سـلمانيه شـماره تلفـن     -نرسيده به ميدان خلـيج فـارس  -بلوار سرلشگر شهيد شجاعي-ساوه نشاني:-5 خواهند داشت.روانپزشك و پزشك به صورت رايگان دسترسي  مشاوره اجتماعي،

  info@energy.ac.irپست الكترونيكي:   3917767746كد پستي 
  www.bakhtar.ac.ir نشاني وبگاه:  ـ ايالم باخترمؤسسه غيرانتفاعي  *
و  20، 25در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم هـر رشـته بـه ترتيـب      -2شهريه دانشجو از طريق اعطاي وام قرض الحسنه و صندوق رفاه دانشجويان %100فراهم شدن امكان تامين -1

فيفات ديگري براي نويسندگان مقاالت دانشجويي، برندگان المپيادهـاي علمـي، ورزشـي، فرهنگي،حضـور دو     تخ -3درصد شهريه ثابت همان ترم بعنوان تخفيف شهريه براي ترم بعدي منظور خواهد شد.  15
  يان اعمال خواهد شد.ناي آيين نامه تشويق و تخفيف شهريه دانشجودانشجو از يك خانواده،برندگان مسابقات قرآني و مذهبي، دانشجوياني كه براي مقاطع باالتر در همين مركز دانشگاهي پذيرفته شوند، بر مب

تامين خوابگاه براي دانشجويان دختر و پسر غيربـومي ورودي هـر سـال تحصـيلي در حـد امكـان و بصـورت خـودگردان          -5تخفيف شهريه براي دانشجويان تحت پوشش كميته امام و سازمان بهزيستي -4
نشـاني: ايـالم،    -7بوفه دانشجويي، مركز مشاور، مركز جوار دانشگاهي، كتابخانه و سايت رايانه دانشگاه اسـتفاده نمايـد.   دانشجويان در طول تحصيل مي توانند از خدمات سلف سرويس، -6صورت مي گيرد. 

   084-32201400دور نگار:  084-32201401-4رزمندگان، ميدان دانش، انتهاي خيابان مهديه. تلفن: 
  www.barayand.ac.ir نشاني وبگاه:  ـ شاهرود برايندمؤسسه غيرانتفاعي  *
بـراي دانشـجويان غيربـومي خوابگـاه      -2درصدتخفيف شهريه داده خواهد شـد.   10، و  20،  30به دانشجويان ممتاز موسسه(رتبه هاي اول ، دوم و سوم) در هر رشته تحصيلي و در هر نيمسال به ترتيب  -1

   023-32397825-7تلفن 3614898547سه آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي برآيند شاهرود كدپستي نشاني : شاهرود ، شهرك دانشگاه ، خيابان پژوهش ، موس -3خودگردان فراهم گرديده است. 
  www.basir-abyek.ac.ir نشاني وبگاه:  ـ آبيك بصيرمؤسسه غيرانتفاعي  *
ثبت نام بـه صـورت اينترنتـي     -3كيلومتري تهران  70در فاصله  -2. آزمايشگاهي و غذاي گرمموسسه آموزش عالي بصير (غير انتفاعي) با امكانات آموزشي و رفاهي مناسب، مدرسين كارآزموده، امكانات -1
كارگاههاي آموزشـي بـه صـورت رايگـان در حـوزه هـاي حسـابداري،         -6ميليوني براي هر ترم  2امكان تقسيط شهريه واعطاي وام  -5سرويس اياب و ذهاب دانشجويان خودگردان و با نظارت موسسه  -4

 موسسه آموزش عالي بصير-بلوارنيايش-ميدان مادر  - جنب اتوبان- :آبيكنشاني-8نشجويان از يك خانواده. دا براي تخفيف و ممتاز دانشجويان براي تشويق و تقدير - 7 مهندسي –بازرگاني، رفتاري، روانشناسي و فني 
    02832896340نمابر: 02832894858-9 تلفن:

  www.bonyan.ac.ir نشاني وبگاه:  شهر اصفهانشاهين ـبنيان مؤسسه غيرانتفاعي  *
پرسرعت در تمامي نقاط، كتابخانه به همراه سـالن مطالعـه، سـلف،    wirelessواينترنت  ITهاي مجهز براي دانشجويان دختر وپسر به صورت خودگردان، مجهز به سيستم كامل اين موسسه داراي خوابگاه-1

در ضمن به دانشجويان ممتاز در حـوزه آمـوزش و فعـال در حـوزه     -2باشد. همچنين از امور فرهنگي، مشاوره و پژوهشكده و سلف سرويس برخوردار است. ويديو پرژكتور ميهاي كمك آموزشي مانند دستگاه
خيابـان   -نشـاني: شـاهين شـهر   -3فضـاي مطالعـه مجـزا داده مـي شـود.       و بـه كليـه دانشـجويان ممتـاز     آيـد فرهنگي ونيز دانشجويان پژوهشگر فعال در پايان هر نيمسال تحصيلي قدر داني به عمل مـي 

    03145224255 :نمابر 03145223774تلفن امور مالي : 03145220511-03145223236تلفن: 8316663191صندوق پستي: 234شرقي پ 6فرعي  -مخابرات(دهخدا)
  www.baharihe.ac.ir نشاني وبگاه:  ـ مشهد بهارمؤسسه غيرانتفاعي  *
درصد شهريه ثابت در ترم اول براي داوطلباني كه در انتخاب رشته، موسسه آموزش  50تخفيف  -2  اين موسسه با خوابگاههاي خودگردان رسمي جهت دانشجويان غيربومي قرارداد منعقد نموده است. -1

شرط دارا بودن حداقل معدل  -3كنند. انتخاب ميغيرانتفاعي به عنوان اولويت اول  - عالي بهار را در بين موسسات آموزش عالي غيردولتي   . 17تخفيف شهريه ثابت براي دانشجويان رتبه اول تا سوم به 
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    314صفحه   
 

  1398ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.baharan.ac.ir نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي بهاران ـ گرگان *
برخورداري دانشجويان از بيمه  -3اعطاء وام تحصيلي به دانشجويان واجد شرايط  -2. معرفي دانشجويان غيربومي به خوابگاه هاي خودگردان داراي مجوز رسمي از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري -1

تخفيف بخشي  - 6تخفيف بخشي از شهريه ثابت به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر ترم تحصيلي  -5ايثارگر  همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه فرزندان شاهد و -4حوادث 
رويس، سالن برخورداري از امكانات و فضاي آموزشي مناسب شامل كالس هاي مجهز به ويديو پروژكتور، كتابخانه، سلف س -7از شهريه ثابت به دانشجويان مقام آور در فعاليت هاي فرهنگي و ورزشي 

ا رشته هاي مختلف  معرفي دانش آموختگان واجد شرايط( دانشجويان شاگرد اول و ممتازين) جهت ادامه تحصيل در  -8كنفرانس، سالن كامپيوتر و زمين هاي كشاورزي جهت انجام عمليات هاي مرتبط ب
پست  نشاني 49198-37785كدپستي:  332436171-01732636170فسران، نرسيده به افسران دوم تلفن:گرگان كوي انشاني: -10تقسيط شهريه در طول يك نيمسال تحصيلي  - 9مقاطع باالتر 
  info@baharan.ac.irالكترونيكي: 

  www.binaloud.ac.ir نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي بينالود ـ مشهد *
كليه كالسها، آزمايشگاهها، سالن اجتماعات و كارگاهها مجهز به وسايل مدرن كمك آموزشـي بـوده و   -2اين موسسه تعهدي براي خوابگاه ندارد، ولي همانند سالهاي گذشته تمهيداتي فراهم خواهد نمود. -1

دانشـجويان ممتـاز   -4به دانشجويان متقاضي، وام كمك شهريه در هر نيمسال تعلق خواهد گرفـت.  -3مند است.  موسسه از سالن بسيار بزرگ و چندمنظوره ورزشي، سالن هاي مطالعه و سالن غذاخوري بهره
همكـاري خواهـد   با دانشجويان معرفي شده از ارگان هاي دولتي در خصوص پرداخت شـهريه  -5كليه مقاطع تحصيلي در هر سال تحصيلي بر اساس دستورالعمل مربوط از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود. 

دانشـجويان از مزايـاي بيمـه حـوادث دانشـجويي برخـوردار       -7پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد، بدون آزمون براي دانشجويان ممتاز موسسه بر اساس آيين نامه هاي مربوطه صورت خواهد گرفـت.  -6شد. 
از دانشجويان برتر در حـوزه هـاي آموزشـي، فرهنگـي،     -10باشند. ليه دانشجويان از خدمات مشاوره و سالمت بهره مند ميك-9اردوهاي زيارتي، سياحتي و علمي در هر سال برگزار مي شوند. -8خواهند بود. 

عي و انجمـن هـاي   موسسه داراي كانون هاي فعال در حـوزه هـاي فرهنگـي، اجتمـا    -12شركت در همايشهاي ملي موسسه به صورت رايگان خواهد بود. -11پژوهشي و ورزشي در هر سال تقدير مي شود. 
  051-34230562-5شـماره تمـاس:      4نـبش معلـم    -ابتداي بلـوار طرقبـه   -نشاني: مشهد-14مراجعه فرماييد. نشاني وبگاه فوق موسسه به  وبگاهبراي اطالعات بيشتر به -13علمي دانشجويي مي باشد. 

  051-34230561روابط عمومي:  051-34230563نمابر: 
  www.beyhagh.ac.ir نشاني وبگاه:  ـ سبزوار بيهقمؤسسه غيرانتفاعي  *
درصدي در شهريه ثابت برخوردار مي باشندو تسهيالتي نظير اينترنت رايگان و غذا با نرخ  10و20و30داشجويان رتبه اول تا سوم ازتخفيف -2. به دانشجويان غير بومي خوابگاه خودگردان تعلق مي گيرد -1

  ت.تعلق خواهد گرفمصوب دانشجويي به دانشجويان 
  www.parandak.ac.ir نشاني وبگاه:  (استان مركزي) مؤسسه غيرانتفاعي پرندك ـ پرندك *
موسسه آموزش عالي  -3. دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مصوبات در نيمسال بعد از پرداخت درصدي از شهريه ثابت و متغير معاف خواهند بود -2 اين موسسه فاقد امكانات خوابگاهي مي باشد. -1

در صورت -5دانشجويان اين موسسه از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند بود. -4پرندك نزديكترين شهر به تهران است، بنابراين سرويس اياب و ذهاب با پرداخت هزينه توسط دانشجو ميسر مي باشد. 
اين موسسه برنامه -7تمام شهريه ترم اول به صورت نقد دريافت مي شود. -6ط وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري پرداخت نمايد. انصراف، دانشجو موظف است، خسارت وارده به دانشگاه را مطابق ضواب

و  021-44815480و  44860534تلفن . مراجعه نمايندنشاني وبگاه فوق پذيرفته شدگان براي اطالع از زمان و مدارك الزم جهت ثبت نام به -8انتقالي به ساير موسسات آموزش عالي ديگر را ندارد. 
   086-45284331و  45284333

  www.pooya.ac.ir نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي پويا ـ ياسوج *
به دانشجويان  -3درصد از شهريه ثابت نيمسال بعدي تخفيف داده خواهد شد.  50و  75،  100به دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم هر رشته به ترتيب مقادير  -2 رد.يگبه دانشجويان خوابگاه خودگردان تعلق مي -1

  گيرد.ق ميمتقاضي وام بر اساس اولويت هاي پيش بيني شده از بودجه اختصاص يافته توسط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم وام شهريه تعل
  www.pooyesh.ac.ir نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي پويش ـ قم *
در شـهريه ثابـت بـر اسـاس مصـوبه هيـات امنـا         % 100و يا بيشتر باشد تا سقف  17براي داوطلباني كه معدل مقطع قبلي آن ها  -2خوابگاه اختصاصي براي خواهران و معرفي به خوابگاه براي برادران.  -1

 موسسه پذيرفته مي شوند بر اساس مصوبه هيات امنا موسسه تخفيـف در شـهريه ثابـت در نظـر گرفتـه مـي شـود.         براي داوطلبان اعم از بومي و غير بومي كه در اين -3موسسه، تخفيف تعلق خواهد گرفت. 
رفاه دانشـجويان  دانشجويان اين موسسه از مزاياي وام شهريه صندوق  -5شهريه ثابت تخفيف تعلق خواهد گرفت. % 100بر اساس مصوبه هيات امنا موسسه، به دانشجويان ممتاز در هر سال تحصيلي تا  -4

داوطلبان براي كسب اطالعـات بيشـتر بـه    -7اعطاي دانشنامه رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش آموختگان. -6وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در صورت تخصيص اعتبار برخوردار خواهند شد. 
پرديسـان، بلـوار امامـت بعـد از تقـاطع شـهروند صـندوق         نشاني پرديس جامع: قم، 11كوچه  -بعد از پمپ بنزين-بلوار الغدير -م: قمنشاني محل ثبت نا -8مراجعه نمايند. وبگاه فوق  موسسه به نشاني وبگاه

   025-32854986-32855016نمابر:  02532855011-15تلفن:  37195-1383پستي: 
  www.pd.ac.ir نشاني وبگاه:  ـ چالوسندگان دانش مؤسسه غيرانتفاعي پوي *
دانشجويان به خوابگاه دانشجويي با تمامي امكانات بصورت  -2به دانشجويان ممتاز در هر رشته تحصيلي براساس ضوابط و مصوبه هيات موسس تخفيف ويژه اي در شهريه ترم بعد داده خواهد شد.  -1

 ق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري(در صورت تامين بودجه از طرف صندوق رفاه) استفاده نمايند. توانند از وام دانشجويي صندودانشجويان براي پرداخت شهريه مي -3خوگردان معرفي خواهند شد. 
شاهد و ايثارگران  همكاري با بنياد شهيد و امورايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان-5به دانشجويان يك نوبت غذاي گرم با نرخ دانشجويي در سلف سرويس موسسه ارايه مي گردد .  -4
تقدير از دانشجوياني كه در المپياد ورزشي استاني و كشوري مقام اول تا سوم را كسب كرده اند.  -9برخورداري دانشجويان ار بيمه حوادث  -8اردوهاي علمي دانشجويي  -7پرداخت شهريه بصورت اقساطي  -6

 011-52217626تلفن:  46619-34816كوچه فلسطين كدپستي  -شهريور  17خيابان  -ميدان معلم  -نشاني: چالوس  -11. يك خانواده تخفيف شهريه براي تحصيل همزمان دو يا سه نفر دانشجو در -10
   011-52217785نمابر: 

  www.fer-pihe.ac.ir نشاني وبگاه:  ـ فردوس مؤسسه غيرانتفاعي پيروزان *
كل شهريه تحصيلي و  -3به دانشجويان ممتاز موسسه در هر نيمسال مطابق آيين نامه، تخفيف شهريه اعطا مي گردد.  -2 شرايط جهت معرفي دانشجويان به خوابگاههاي خودگردان فراهم مي باشد. -1

نشاني : استان خراسان جنوبي ، شهرستان فردوس ، بلوار  -4موزش عالي پيروزان پرداخت خواهد شد. شهريه خوابگاه دانشجويان در طول دوران تحصيل توسط صندوق رفاه فرهيختگان وابسته به موسسه آ
   056- 32731804نمابر: 32731801- 3خرمشهر تلفن :

  www.pishtazan.ac.ir نشاني وبگاه:  ـ شيراز مؤسسه غيرانتفاعي پيشتازان *
اين موسسه با بنياد شهيد و امور ايثـارگران قـرارداد همكـاري دارد.     -2درصد از شهريه ثابت نيمسال بعدي تخفيف داده خواهد شد.  30و  50، 100به دانشجويان ممتاز رتبه اول تا سوم هر رشته به ترتيب  -1
 جهت اطالعات بيشتر به وبگاه موسسه مراجعه نماييد. -5موسسه داراي سلف سرويس مكانيزه مي باشد.  -4تعلق مي گيرد. به دانشجويان متقاضي، وام كمك شهريه صندوق رفاه دانشجويي در هر نيمسال  -3
  071-36289203و  63289204تلفن:  74نشاني: شيراز، خيابان قصردشت، كوچه  -6

  www.tabaran.ac.ir نشاني وبگاه:  ـ مشهد مؤسسه غيرانتفاعي تابران *
معظم شـهدا و جانبـازان ب) دانشـجويان ممتـاز علمـي،       تخفيفات شهريه براساس ضوابط و مصوبات هيات امنا موسسه، به افراد ذيل در هر نيمسال تحصيلي تعلق مي گيرد: الف) تحصيل رايگان خانواده -1

تابران د) دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيسـتي و سـاير نهادهـاي خيريـه و      فرهنگي و ورزشي. ج) تحصيل همزمان دو فرد يا بيشتر از يك خانواده در موسسه آموزش عالي
بدون ضـامن، بـدون    تقسيط بلندمدت شهريه -3پرداخت وام كمك هزينه پرداخت شهريه به كليه دانشجويان از سوي صندوق رفاه دانشجويان (بازپرداخت اقساط، پس از اتمام تحصيل)  -2خانواده ايثارگران 

هـاي  محـل برگـزاري كـالس   -5   91897-13113كدپستي:  051-35227223دورنگار:  051-35227215تلفن:  11شماره  2/60خيابان شريعتي  60: مشهد، قاسم آباد شريعتي نشاني -4سود و كارمزد. 
   و پل شهيد صياد شيرازي (جنب ايستگاه مترو) مي باشد. 49د حاشيه بلوار وكيل آباد، بين وكيل اباد مقطع كارشناسي ارشد در مركز تحصيالت تكميلي و آموزش هاي كوتاه مدت واقع در مشه

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 هاشرايط وضوابط دانشگاه                                                                         1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

    315صفحه   
 

  1398ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.takestan.ac.ir نشاني وبگاه:  (استان قزوين) مؤسسه غيرانتفاعي تاكستان ـ تاكستان *
دانشجوياني كه از بين موسسات آموزش  -2 رايگان، فراهم نموده است. %100موسسه خوابگاه دانشجويي براي خواهران با بهترين امكانات (به برادران در صورت امكان) را بدون پرداخت اجاره بصورت  -1

موسسه خوابگاه دانشجويي براي خواهران با بهترين -3. شهريه ثابت ترم اول مصوب هيأت امنا برخوردار خواهند شدعالي غيرانتفاعي اين موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند از تخفيف 
كس بصورت خودگردان سرويس رفت و برگشت از تهران و كرج و هشتگرد به دانشگاه و بالع -4رايگان، فراهم نموده است.  %100امكانات (به برادران در صورت امكان) را بدون پرداخت اجاره بصورت 

امكان تقسيط در پرداخت شهريه.  -7حمايت و كمك به دانشجويان براي ورود به بازار كار مربوطه. -6 اعطاي دانشنامه رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش آموختگان. -5فراهم گرديده است. 
امكان استفاده از تسهيالت وام دانشجويي از منابع  -9علوم، تحقيقات فناوري وام شهريه مصوب آن صندوق پرداخت خواهد شد. به دانشجويان متقاضي طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت  -8

موسسه تاكستان را انتخاب نمايند در طول ز دانشجوياني كه مقطع كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته را در موسسه آموزش عالي تاكستان به اتمام رسانيده اند و در مقطع كارشناسي ارشد ني -10داخلي موسسه. 
درصد  30، 40، 50به دانشجويان ممتاز (رتبه هاي اول تا سوم) در هر رشته تحصيلي در هر نيمسال به ترتيب  -11سنوات مجاز تحصيلي، از تخفيف شهريه (براساس آيين نامه داخلي) برخوردار خواهند بود. 

با توجه به راه اندازي دوره كارشناسي ارشد  -13عطاي تخفيف به خانواده معظم شهدا و جانبازان (همسر و فرزندان آن ها) با ارايه مدارك معتبر از مراجع ذيصالح. ا -12تخفيف شهريه ثابت داده خواهد شد. 
ازاريابي، بازاريابي بين  المللي، كارآفريني)، مديريت صنعتي، مديريت دولتي ،روانشناسي،... موسسه تسهيالت در رشته هاي حسابداري، حسابرسي، حسابداري مديريت، مديريت بازرگاني (تجارت الكترونيك، ب

اي ب -14الزم را براي ورود برگزيدگان علمي در اين رشته ها در مقطع باالتر بر اساس آيين نامه مربوطه فراهم مي كند.  راي سلف سرويس و بوفه دانشجويي داير مي باشد و امكان استفاده از غذاي يارانه 
نشاني: قزوين، تاكستان، خيابان امام خميني(ره)، روبروي ميدان شهيد لشگري، جنب دانشگاه پيام  -16دانشجويان مي توانند بصورت رايگان از اينترنت استفاده نمايند.  -15كليه دانشجويان فراهم است. 

  3522312تلفن:  3481367784كدپستي:  -35246104-028نور. 
 www.jdgu.ac.irنشاني وبگاه:  غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي ـ رشتمؤسسه  *
توانند از وام صندوق رفاه وزارت علوم وتحقيقات وفناوري درصورت تامين تعدادي از دانشجويان مي-3 امكان تقسط شهريه براي كليه دانشجويان وجود دارد.-2 موسسه هيچ تعهدي درقبال تامين خوابگاه ندارد. -1

 ي وجوددارد.امكان جذب وهمكاري دانشجويان ممتازبارعايت ضوابط استخدامي جهاددانشگاهي درپروژه هاي پژوهشكده ومركز خدمات تخصصي عمران جهاددانشگاه -4ازطرف صندوق رفاه استفاده نمايند.بودجه 
-01333448995آموزشي و پژوهشي جهاد دانشگاهي گيالن موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي رشت تلفن:  مجتمع - بلوار واليت  -فاز اول مسكن مهر  -پل تالشان  -بلوار الكان -رشت-يالننشاني: گ -5

   41969-11383كدپستي:  01332465562نمابر: 013333448996 -01333465557
  www.jdku.ac.ir نشاني وبگاه:  كرمانشاهمؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي ـ  *
ره ي تخصصي و امكانات آموزشي ،پژوهشي و رفاهي: سالن اجتماعات، سالن ورزشي، انتشارات، كافي نت ، كتابخانه ، سلف سرويس ، سالن مطالعه ، مركز مشاو-2. خوابگاه خودگردان بخش خصوصي -1

هاي: خاك، تكنولوژي بتن، ريزپردازنده، مدار منطقي، معماري كامپيوتر، موسسه مجهز به آزمايشگاه-3باشد. اجراي برنامه توانمندسازي و شبكه برنامه تحصيالت تكميلي جهت تبديل ايده به محصول مي
ه-4باشد. مواد و مصالح ساختماني، الكترونيك و البراتوار زبان مي كاري و نقشه برداري، هاي : كامپيوتر، رسم فني، برق، تاسيسات برقي و مكانيكي ساختمان، جوشكاري و ورق در بخش كارگاهي نيز؛ كارگا

  آيد. از امكانات ساختاري اين مجموعه به شمار مي
  www.jdham.ac.ir نشاني وبگاه:  همدانمؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي ـ  *
به دانشجويان متقاضـي وام شـهريه، بـر اسـاس ضـوابط صـندوق رفـاه         -2بر اساس ضوابط موسسه، دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته ورودي در هر ترم، از تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد. -1

ه) و براساس ضوابط و مقررات موسسه، همكاري الزم با بنياد شهيد و امور ايثارگران و ساير نهادهاي حمايتي (ماننـد كميتـه امـداد حضـرت امـام (ر      -3دانشجويان كشور و تخصيص بودجه وام تعلق مي گيرد؛ 
  دانشجويان حايز رتبه هاي علمي، ورزشي و فرهنگي، طبق ضوابط موسسه در طول دوره تحصيل از تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد. -4 .رت مي گيردسازمان بهزيستي) صو

  www.chehelsotoon.ac.ir :وبگاهنشاني   مؤسسه غيرانتفاعي چهل ستونـ  اصفهان *
درصـد برخـوردار خواهنـد بـود.      10و  20، 30و باالتر به ترتيب از تخفيف شهريه ثابت به ميـزان   17دانشجويان ممتاز رتبه هاي اول تا سوم اين موسسه در هر يك از ورودي ها و رشته ها با داشتن معدل -1
دانشجويان مي توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري   -3رت موسسه استفاده نمايند. دانشجويان شهرستاني مي توانند از خوابگاه هاي خودگردان رسمي نزديك و تحت نظا-2

و  درصد 15سه تحصيل نمايند از دانشجوياني كه سه مقطع متوالي را در اين موس-5موقعيت جغرافيايي مناسب در داخل شهر با دسترسي آسان. -4(درصورت تامين بودجه از طرف صندوق رفاه ) استفاده نمايند. 
-جنـب پـارك بهشـت   -خيابان جابرانصـاري -نشاني: اصفهان-6. درصد تخفيف شهريه ثابت در مقطع كارشناسي ارشد بهره مند مي شوند 10دانشجوياني دو مقطع متوالي را در اين موسسه تحصيل نمايند از 

   info@chehelsotoon.ac.irپست الكترونيكي:   8138983631كدپستي:  8دورنگار: داخلي  03134319402. تلفن: 130پالك 
  www.hafez.ac.ir نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي حافظ ـ شيراز *
  071-32319661نمابر:  071-32319642- 5تلفن: 7134813964نشاني: شيراز، خيابان كريمخان زند، ابتداي خيابان نشاط، پشت هتل پارس. كدپستي: -2براي دانشجويان خوابگاه خودگردان مهيا مي باشد. -1

  www.hekmat-qom.ac.ir نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي حكمتـ  قم *
   025-32314822-25كوچه سوم تلفن :  -خيابان شهيد ايماني  -بعد از ميدان يادمان شهداي فردو  -كهك )  -بلوار امام صادق ( جاده ورجان  -پرديسان  -: قم نشاني

  www.hakimtoos.ac.ir نشاني وبگاه:  مشهد ـ طوسمؤسسه غيرانتفاعي حكيم  *
اين موسسه دريكي از بهترين مناطق شهري با دسترسي بسيار -2 تامين خوابگاه براي دانشجويان غيربومي ازطريق خوابگاههاي خودگردان تحت نظارت دانشگاه فردوسي مشهد، امكانپذير خواهد بود. -1

شرط كسب معدل باالي به دانشجويان رتبه اول تا سوم هررشت-3آسان به مترو و وسايل حمل و نقل عمومي قرار دارد.  درصد تخفيف شهريه ثابت  20، 30، 50) به ترتيب 18ه در هر نيمسال تحصيلي (به 
كه  به دانشجوياني- 5ي باشد.) ه دانشجويان وزارت علوم مبه دانشجويان ورودي جديد برابر ضوابط موسسه ، وام قرض الحسنه كمك هزينه پرداخت شهريه اعطاء ميگردد.(اين وام مجزا از وام صندوق رفا-4اعطاء ميگردد. 

دانشجوياني كه در دو مقطع متوالي در اين  -6در ترم اول ، اعطاء خواهد شد.  %50اين موسسه را پس از دانشگاههاي دولتي حضوري بعنوان انتخاب اول، برگزيده باشند، تخفيف شهريه ثابت به ميزان 
مجالت معتبر علمي به چاپ  پژوهشي، در-برابر ضوابط موسسه، تخفيف شهريه به دانشجوياني كه مقاالت علمي -7ول برخوردار مي گردند. تخفيف شهريه ثابت در ترم ا %50موسسه تحصيل نمايند از 
  برسانند، اعطاء خواهد شد.

  www.hnkh.ac.ir نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو ـ ساوه *
كليه دانشجويان در طول تحصيل تحت پوشش بيمه حوادث قرارخواهنـد گرفـت    - 2دانشجويان درهر ترم از مزاياي وام شهريه درچارچوب سهم تخصيصي از صندوق رفاه دانشجويان برخوردارخواهند شد  -1
يك ( برادري ، خواهري ، همسري ، فرزندي ) ماداميكه به طور همزمان در اين موسسه بـه تحصـيل مشـغول     دانشجويان با نسبت فاميلي درجه -4دانشجويان ممتاز از تخفيف شهريه برخوردار مي گردند  -3

نشـجويان دسترسـي   دا -6دانشجويان هر روز از وعده غذايي گرم ( ناهار ) با يارانه دانشجويي در سالن غذاخوري بهره منـد ميگردنـد    -5درصد تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت  10باشند به هركدام تا سقف 
حافظان و قاريان قرآن  -8ارايه تسهيالت مالي از جمله تقسيط شهريه نيمسال برابر مصوبات هيات امنا و هييت رييسه امكانپذير مي باشد  -7به اينترنت و پايگاههاي اطالعات علمي معتبر دنيا بهره مند مي گردند 

همكاري الزم با دانشجويان تحت حمايت  -10بهره مندي دانشجويان از مشاورين تحصيلي و روانشناختي مجرب بصورت رايگان  -9 .اول بهره مند مي باشند ، با ارايه گواهي معتبر ، از تخفيف در شهريه نيمسال
بلوار  -نشاني : ساوه  -12. خوابگاه مجهز به كليه امكانات رفاهي استفاده نماينددانشجويان خواهر مي توانند از  -11بنياد شهيد و ايثارگر ، كميته امداد ، بهزيستي درخصوص پرداخت شهريه دانشجويان واجدشرايط

   086-42478007نمابر:  086-42478001-3تلفن :  33411-39311بلوار جمهوري اسالمي كدپستي :  -بلوار دانشگاه  -شهيد فهميده 
  www.hakiman.ac.ir نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي حكيمان ـ بجنورد *
در صـورت تـأمين    -3اين موسسه از خوابگاه دانشجويي خودگردان(براي خواهران) برخوردار است.  -2تخفيف در شهريه ثابت برخوردار خواهند شد.  %20دانشجويان ممتاز(رتبه اول تا سوم) در هر رشته از  -1

در صورت تخصيص اعتبار وام دانشـجويي از سـوي صـندوق رفـاه دانشـجويان بـه        -4ريال توزيع مي گردد.  000/20قيمت اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان يك نوبت غذاي گرم با قيمت يارانه اي با 
دانشـجويان از مزايـاي   كليـه   -6به دانشجويان متقاضي از بانك تجارت و مهر ايران  %4ريالي با كارمزد  000/000/20اعطاي وام شهريه  -5دانشجويان شاغل به تحصيل ، وام شهريه پرداخت خواهد شد. 

 پرداخـت شـهريه بصـورت اقسـاطي      -8همكاري با بنياد شهيد و امور ايثـارگران در خصـوص پرداخـت شـهريه ثابـت و متغيـر فرزنـدان شـهيد و ايثـارگران           -7بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند شد. 
ده هاي كم درآمد و بي سرپرست و تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده و ... براساس ضوابط و بنابر ميزان پيشـرفت تحصـيلي از   خانوا-10همكاري با كميته امداد امام خميني (ره) جهت پرداخت شهريه  -9

ني كـه در المپيـاد ورزشـي اسـتاني و     تقدير از دانشـجويا  -11تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. در مواقع ضروري براي دانشجويان مستعد امكانات، كمكهاي مالي و تخفيف شهريه در نظر گرفته خواهد شد.
ز. برخـورداري از سـالن اجتماعـات مجهـ     -14سايت مجهز رايانـه   -13كتابخانه مجهز به كتب تخصصي، عمومي و اشتراك مجله هاي علمي و پژوهشي .  -12كشوري مقام اول تا سوم را كسب كرده اند. 

    058-32285828نمابر: 058-32285818بعد از نمايشگاه بين المللي تلفن:  -جاده اركان -جاده اسفراين 5كيلومتر -بجنورد -: خراسان شمالينشاني-15
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 هاشرايط وضوابط دانشگاه                                                                         1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

    316صفحه   
 

  1398ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.khi.ac.ir نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي خاورانـ  مشهد *
پرداخـت كمـك هزينــه بــه      -3امكان بازديد از موسسه و مشاوره بـا اسـاتيد، قبـل از انتخـاب رشـته.       -2هـاي داخـل و خـارج از كشـور. ارايه برخي از دروس توسط استادان مبرز ايراني از دانشـگاه -1

هريه ثابـت اولــين  معافيـت از پرداخـت درصـدي از شـ -5التحصيل. هاي ممتاز فارغتقدير از رتبه -4دانشجوياني كه با انجام پروژه تحقيقاتي در طول تحصيل، مقاالتي را در مجالت معتبر به چاپ برسانند. 
وجـود تنـوع غـذايي    -7كمك به تأمين خوابگاه دانشجويي جهت خواهران با هزينه شخصي دانشجو در حد توان.  -6باشد.  17نيمسال تحصيلي براي دانشجوياني كه معدل كل دوره كارشناسي آنها باالتر از 

معافيـت از پرداخــت شــهريه    -10المللـي موسسـه.   هاي بينهاي ويژه براي شركت در سمپوزيومارايه تخفيف-9اي. قيمت يارانهتوزيع يك نوبت غذاي گرم در سلف سرويس موسسه با  -8در بوفه موسسه. 
هــاي پژوهشــي   التحصيالن ممتـاز در پــروژه امكان ادامه همكاري فارغ-11قراردهند. هاي دولتي و غيردولتي ثابت دومين نيمسال براي داوطلباني كه اين موسسه را اولين انتخاب خود از بين كليه دانشگاه

   051-35230690تلفن:  91841-68619كدپستي:  ).4(فالحي 12آباد، بزرگراه امام علي(ع)، بلوار شهيد رفيعي، خيابان برادران حسينينشاني موسسه.: مشهد، قاسم-12 .موسسه
  www.motahar.ac.ir نشاني وبگاه:  ـ مشهد ردگرايان مطهرمؤسسه غيرانتفاعي خ *
دانشجوياني كه از بين موسسات غيرانتفاعي، اين موسسه را به عنوان اولويت اول خود  -3  خوابگاه جنب موسسه مي باشد. -2به دانشجويان دختر متقاضي خوابگاه با اخذ هزينه، خوابگاه تعلق خواهد گرفت.  -1

ساير  هاي علمي و المپيادهاي كشوري وهاي علمي و كسب عنوان در رقابتبه دانشجويان داراي اختراع و فعال در زمينه -4 تخفيف شهريه ثابت در ترم اول برخوردار خواهند شد. % 50انتخاب كرده باشند از 
ها و به دانشجوياني كه به نمايندگي از طرف مؤسسه در مسابقات علمي، فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه - 5شود.  هاي علمي معتبر و مورد تاييد وزارت علوم، برابر ضوابط داخلي تخفيف شهريه ارايه ميفعاليت

  يه تعلق خواهد گرفت.موسسات آموزش عالي شركت و مقام اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف شهر
  www.khazar.ac.ir نشاني وبگاه:  ـ محمودآباد زرمؤسسه غيرانتفاعي خ *
منـد  بهـره  درصـد 25و  35، 45ريه ثابت ترم اول به ميـزان  دانشجوياني كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، اين موسسه را به عنوان اولويت اول تا سوم خود انتخاب كرده باشند از تخفيف شه -1

دانشجويان اين موسسه از مزاياي وام شـهريه طبـق    -3درصد تخفيف شهريه ثابت ترم اول برخوردار خواهند شد.  40و  30، 20به ترتيب از  19و  18، 17كليه دانشجويان با معدل كارشناسي  -2خواهند شد 
به دانشجويان داراي اختراع و فعال درزمينه هاي علمي از قبيل اعضاي تـيم روبوكـاپ، كسـب عنـوان در رقابتهـاي       -4هند شد. ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار خوا

دانشجويان مـي تواننـد از يـك وعـده غـذاي      كليه  -5ايه مي گردد. علمي كشور و المپيادها كشوري و بين المللي و ساير فعاليتهاي علمي معتبر و مورد تاييد وزارت علوم برابر ضوابط داخلي تخفيف شهريه ار
دانشـجويان كارشناسـي    -7درصد شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند بود.  35،50، 75دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال تحصيلي به ترتيب از پرداخت  -6گرم دانشجويي استفاده نمايند 

همكـاري بـا بنيـاد شـهيد و امـور ايثـارگران در خصـوص پرداخـت          -8متناسب با سطح علمي و ميزان اعتبار مجله يا كنفرانس، از تخفيف در شهريه برخوردار خواهند شد ارشد به ازاء انتشار يا ارا يه هر مقاله، 
يا ورزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مقام هاي اول تـا سـوم را كسـب    به دانشجوياني كه به نمايندگي از موسسه در مسابقات علمي و فرهنگي و  -9شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگران 

واده و ... حافظان كل قرآن كريم، كليه قهرمانان ورزشي فرزندان شاهد و آزادگان ، خانواده هاي كم درآمد و بي سرپرست، تحصيل همزمان اعضاي يـك خـان   -10نمايند، تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت . 
: مازنـدران، شـهر توريسـتي    نشـاني  -12دارا بودن سيستم وايرلس (اينترنت بي سيم) در موسسه بصورت رايگـان   -11بط و بنابر ميزان پيشرفت تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود بر اساس ضوا

  011-44732360و7733989تلفن:  www.khazar.ac.irمحمودآباد، خيابان آزادي، خيابان درياي نوزدهم نشاني اينترنتي 
  www.darolfonoon.ac.ir نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي دارالفنون ـ قزوين *
كرج و هشتگرد به محل موسسه موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب دانشجويي روزانه از تهران،  - 2دانشجويان غير بومي به خوابگاه هاي خودگردان و خصوصي مورد تاييد در شهر قزوين معرفي مي گردند.  -1
 گيرد. در هر نيمسال تحصيلي ، تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز حايز شرايط در هر رشته و مقطع تحصيلي و براي هر سال ورود تعلق مي -3بالعكس با نرخ مصوب پايانه هاي مسافربري مي باشد.  و
موسسه براي دانشجويان فعال و داراي مقام در عرصه هاي ورزشي ، علمي و فرهنگي در سطح ملي و  -5ثارگر تخفيف شهريه قايل مي گردد. موسسه براي تحصيل فرزندان خانواده هاي معظم شاهد و اي -4

در صورت بررسي سوابق و تاييد شرايط از سوي بر اساس طرح مصوب داخلي موسسه كمك هزينه تحصيل رايگان براي دانشجويان نخبه علمي ، فرهنگي و ورزشي ،  - 6استاني ، تخفيف شهريه قايل مي گردد. 
رسمي موسسه منشر گرديده و ثبت نام  وبگاهاطالعيه هاي زمان و نحوه ثبت نام پذيرفته شدگان موسسه در سال تحصيلي جديد پس از اعالم نتايج و اسامي، فقط از طريق  -7هيات رييسه ، تعلق خواهد گرفت. 

گيان)، : قزوين، ميدان شهيد حسن پور، پشت مجتمع ادارات، بلوار شهيد باهنر، جنب پمپ گاز، نبش خيابان مديريت، (محل سابق پرديس دانشگاه فرهننشاني- 8فت. صرفا بر همان اساس صورت خواهد پذير
    info@darolfonoon.ac.irپست الكترونيكي:  112داخلي  02833373815؛ دورنگار:  02833375676و  02833373815؛ تلفن:  3419915439موسسه آموزش عالي دارالفنون. كدپستي: 

  t.me/darolfonoonuni كانال تلگرام:
  www.dana.ac.ir نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي دانا ـ ياسوج *
جهت  -3درصد تخفيف شهريه داده خواهد شد.  10،15،20به نفرات اول تا سوم ممتاز علمي هر ترم به ترتيب  -2 خوابگاه خودگردان براي دانشجويان غير بومي زير نظر حراست موسسه وجود دارد.-1

خيابان  -انقالببلوار  -ميدان انقالب  - : ياسوجنشاني-4 تماس حاصل فرماييد. 09173429108و  07433335221-2مراجعه و يا با شماره تلفن هاي وبگاه مؤسسه به نشاني فوق كسب اطالعات بيشتر به 
  باشد.مي 6ساختمان اداري و ساختمان آموزشي نيز در خيابان امامت  12پالك  6امامت 

  www.daneshpajoohan.ac.ir نشاني وبگاه:  پژوهان پيشروـ  اصفهانمؤسسه غيرانتفاعي دانش *
 تخفيف ويژه دانشجويان ممتاز (نفرات اول، دوم و سوم هر ترم و مقطع تحصيلي) براساس آيين نامه دانشجويان ممتاز موسسه. - 2 موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان شهرستاني مي باشد. -1
 -5داخل جهت دوره هاي كارآموزي. معرفي دانشجويان ممتاز به كميته تبادل دانشجويان  -4ارايه تسهيالت مناسب جهت پرداخت وام شهريه از طريق صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.  -3

به رتبه هاي برتر  -6) و خارج از كشور برخوردار خواهند شد. IASTEه (ژدانشجوياني كه در مسابقات يا رقابتهاي علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي در سطح ملي يا استاني حايز رتبه اول تا سوم گردند از تخفيف وي
كليه خدمات  -9اين موسسه برنامه انتقالي به ساير موسسات آموزش عالي ديگر را ندارد.  -8همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران.  -7ورودي موسسه تخفيف ويژه در ثبت نام اولين نيمسال تعلق مي گيرد. 

   031-37757560نمابر:  031-37753114-8تلفن: 816551475صندوق پستي:    46ي: اصفهان ، سه راه سيمين، بلوار كشاورز شرقي، نبش بن بست نشان- 10آموزشي موسسه به صورت اينترنتي انجام مي شود. 
  www.raghebisf.ac.ir نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني ـ اصفهان *

   8436186543صندوق پستي: 109داخلي 031-33687701-6شماره نمابر: 031-33687701-6تلفن: 2نشاني: اصفهان، اصفهان، خيابان امام خميني(ره)، خيابان بسيج، كيلومتر
 www.rahbordshomal.ac.ir نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال ـ رشت *
 همكـاري الزم موسسـه جهـت معرفـي دانشـجويان بـه خوابگاههـاي خـودگران.          -3برخورداري كليه ي دانشجويان از مزاياي بيمـه حـوادث دانشـجويي.     -2تخفيف شهريه براي رتبه هاي اول تا سوم.  -1
درصـدي ) فرزنـدان شـهيد، آزاده و جانبـاز بـاالي       100قرارداد با بنياد شهيد و امور ايثارگران ( تخفيف طرف  -6ارايه تسهيالت به متقاضيان وام صندوق رفاه دانشجويان.  -5تقسيط شهريه در طول ترم.  -4

ي. كتابخانه مجهز به كتب تخصصي، عمومي و اشـتراك مجلـه هـاي علمـي و پژوهشـ      -9داراي سلف سرويس و برخورداري دانشجويان از يك وعده غذاي گرم.  -8داشتن فضاي بسيار مناسب.  -7.  25%
 41931-65151متر باالتر از پل طالشان كد پستي:  500نشاني: رشت، جاده الكان، بلوار پروفسور سميعي، -12ارايه خدمات مشاوره اي به دانشجويان در مركز مشاوره موسسه.  -11سايت مجهز به رايانه.  -10

   013-33424843نمابر:  013-33425515-33440555-33440333تلفن: 
  www.rahedanesh.ac.ir نشاني وبگاه:  غيرانتفاعي راه دانش ـ بابلمؤسسه  *
تخفيف شهريه براي خانواده  -4تخفيف ويژه براي دانشجويان ممتاز در كليه رشته ها در هر سال  -3درصد  4وام شهريه با نرخ -2 دانشجويان غير بومي به خوابگاه هاي خودگردان معرفي مي شوند. -1

تخفيف شهريه براي دانشجوياني كه به نمايندگي از موسسه در -6همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگر -5هاي معظم شاهد و ايثارگر 
اولويت -7موزش عالي مقام هاي اول تا سوم را كسب نمايند. مسابقات علمي و فرهنگي و ورزشي دانشگاه ها و موسسات آ داوطلباني كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، اين موسسه را به عنوان 

 32379913-6تلفن:  47157- 47441بان تربيت معلم كدپستي:نشاني: بابل، كمربندي شرقي، ميدان شهيد بزاز، چهارراه معتمدي، خيا -8اول تا سوم انتخاب كرده باشند از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد.
   011-32379892نمابر: 

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 هاشرايط وضوابط دانشگاه                                                                         1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

    317صفحه   
 

  1398ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
 www.rnsari.ac.irنشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش ـ ساري *
دانشجويان از بيمه حـوادث برخـوردار   -3همكاري الزم موسسه جهت معرفي دانشجويان به خوابگاه خودگردان -2داده مي شود.  10و  15،  20به دانشجويان ممتاز ( نفرات اول تا سوم ) در هر ترم تخفيف -1

 طرف قرار داد با بنيـاد شـهد و امـور ايثـارگران      -6ارايه تسهيالت وام صندوق رفاه به دانشجويان متقتضي -5ردد يك نوبت غذاي گرم در سلف سرويس موسسه با قيمت يارانه اي توزيع مي گ-4خواهند شد. 
   01133136801جاده ساري به قايمشهر جنب هتل نويد شرفدار كال سفلي شماره تماس: 5: ساري كيلومتر نشاني -7 %25درصد) فرزندان شهدا و جانبازان باالي  100(تخفيف 

  www.raberashidi.ac.ir نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي ـ تبريز *
ا مديريت موسسه صورت مي پذيرد. -1 دانشجويان متقاضي  -3خانوادگي و .. توسط مشاوران موسسه -ارايه خدمات مشاوره تحصيلي -2 تامين خوابگاه براي دانشجويان دختر در خوابگاه هاي خود گردان ب

  ميتوانند برابر دستور العمل وزارت متبوعه از وام صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم استفاده كنند.وام 
  www.rahman.ac.ir نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي رحمان ـ رامسر *
متقاضي وام دانشجويي مي  -3تا سوم هر رشته در هرترم از تخفيف شهريه برخوردار مي باشند.نفرات اول  -2  دانشجويان دختر متقاضي خوابگاه مي توانند از خوابگاه خواهران موسسه استفاده نمايند. -1

اياي بيمه كليه دانشجويان از مز-5 بهزيستي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. و دانشجويان تحت پوشش بنياد شهيد،كميته امداد-4 توانند از وام صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم استفاده نمايند.
هاي ارايه كارگاههاي تخصصي و صدور گواهينامه معتبر بين المللي با همكاري ارگان-7 امكان استفاده از يك وعده غذاي گرم(نهار) براي دانشجويان وجود دارد.-6 حوادث دانشجويي برخوردار خواهند شد.

استفاده از فضاي سايت -11خانواده و... توسط مشاوران موسسه  ار ايه خدمات مشاوره تحصيلي، -10ريه بصورت اقساطي پرداخت شه-9 براي دانشجويان wifiاستفاده از خدمات اينترنت  -8 ذيربط
   rahmanuni@gmail.comپست الكترونيكي:     01155230515 :نمابر 01155230511-13تلفن: -جنب اداره گاز- چهاراه بسيج  -نشاني: رامسر - 12كامپيوتر و كتابخانه بصورت رايگان. 

  www.rasam.ac.ir نشاني وبگاه:  (ويژه خواهران) مؤسسه غيرانتفاعي رسام ـ كرج *
تقســيط شــهريه   - 4ارايه وام دانشجويي طبق ضوابط وزارت علوم. - 3ارايه تخفيف به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال. - 2تخفيف شهريه تحصيلي به كليه دانشجويان در نيمسال اول تحصيلي. - 1

اين موسسه با انعقاد تفاهمنامـه بــا سـازمانهــا و   - 7سلف سرويس و بوفه دانشجويي با امكانات مطلوب. - 6ري. تخصيص خوابگاه بدون پرداخت وديعه در قبال پرداخت هزينه هاي جا- 5كليه دانشجويان. 
نشاني: كرج، -9پوشش همكاري دارد.  اين موسسه با ادارات بنياد شهيد، كميته امداد و ... جهت دانشجويان تحت- 8مراكز علمي و تحقيقاتي زمينه فعاليتهاي علمي و پژوهشي را براي دانشجويان فراهم ميĤورد. 

   026-34582116نمابر:  34524701-3شهيد بهشتي (ميانجاده)، به سمت باغستان، قبل از ميدان امام حسين(ع). تلفن:  خيابان
 www.roshdiyeh.ac.ir:نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي رشديه ـ تبريز *
 درصد از شهريه ثابت ترم بعد تخفيـف داده مـي شـود.    10و  20، 30به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر ترم به ترتيب  -2صندوق رفاه دانشجويان وجود دارد. امكان استفاده از وام شهريه بر اساس ضوابط  -1
تا سوم گردند بر اساس ضوابط موسسه از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. دانشجوياني كه به نمايندگي از موسسه در رقابتهاي علمي، فرهنگي و ورزشي در سطح استان يا كشور و بين الملل حايز رتبه اول  -3
اين موسسه داراي خوابگاه خودگردان  -6در صورت درخواست دانشجو و بررسي شرايط، تقسيط شهريه وجود دارد.  -5درصد تخفيف داده خواهد شد.  10به دانش آموختگان مقطع كارشناسي موسسه رشديه  -4

   041-51051و  041-36678582نمابر:  041-51051تلفن:  5158464918كد پستي:  3نشاني: تبريز، اتوبان پاسداران كوي فرشته جنوبي، خيابان فرشته  -7ن خواهر مي باشد. براي دانشجويا
  www.razaviehsaveh.ac.ir نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي رضويه ـ ساوه *
سرويس رفت و آمد همه روزه از مناطق و ميـادين تهـران بـه سـمت سـاوه      -2كيلومتري تهران واقع شده است و مسير رفت وآمد ار طريق آزادراه تهران به ساوه مي باشد  110شهرستان ساوه در فاصله -1

 شهريه براي خانواده معظم شهدا و ايثارگران ،دانشجويان ممتـاز اول تـا سـوم درنظـر گرفتـه شـده اسـت         اعطاي تخفيف-3حركت ميكند و پس از اتمام كالسها از درب موسسه به سمت تهران مهيا ميباشد 
بعد از ايـران  -باديبلوارسيدجمال الدين اسدآ-ساوهنشاني:  -5دانشجوياني كه اين موسسه به عنوان الويت اول آنان باشند از تخفيف شهريه ثابت در نميسال اول شروع به تحصيل خود برخوردار مي باشند. -4

  )086(42427628تلفكس: info@razaviehsaveh.ac.ir) پست الكترونيكي : 086(7-42427620موسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي رضويه ساوه -خيابان امام رضا (ع)-خودرو
  www.rahpooyan.ac.ir نشاني وبگاه:  قم – (ويژه خواهران)موسسه غير انتفاعي رهپويان سيدالشهداء * 

ونات و ئاين موسسه ويژه خواهران مي باشد و استفاده از پوشش برتر چادر همراه بـا رعايـت كامـل شـ     -2اعتقاد و پايبندي به اسالم و التزام عملي به واليت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  -1
د از دريافت جـايزه  داوطلباني كه در طول سال تحصيلي در مسابقات علمي، پژوهشي، فرهنگي دانشگاهها و موسسات علمي كشور شركت و مقام اول تا سوم را كسب كنن -3 اسالمي الزامي است. هنجارهاي

درصـد تخفيـف    40خانواده محترم طالب در هر تـرم از  -5ابت در نيم سال اول بهره مند مي گردند. درصد تخفيف شهريه ث 10حافظان كل قرآن مجيد در صورت ارايه مدرك از -4ويژه برخوردار خواهند شد. 
، در اولـين نـيم سـال تحصـيلي    -8اين موسسه هيچ تعهدي درقبال تـامين خوابگـاه دانشـجويان نـدارد.     -7امكان پرداخت اقساطي شهريه در صورت احراز شرايط وجود دارد. -6شهريه بهره مند خواهند شد. 

: قم شهرك زين الـدين  نشاني -10. در صورت انصراف، دانشجو موظف است خسارت وارده به موسسه را مطابق ضوابط وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري پرداخت نمايد-9 مرخصي تحصيلي داده نخواهد شد. 
  3739146545كدپستي: 02532704092و  02532704052تلفن:فلكه جوان خيابان ذوالفقار خيابان پاييزان انتهاي خيابان امام رضا عليه السالم شماره 

 www.zagros.ac.irنشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي زاگرسـ  كرمانشاه *
/  %10/ مختـرع   %10/ ممتـاز   %10امـداد يگان/ تحت پوشـش كميتـه   اامتيازات موسسه: دانشجويان در زمان تحصيل تا كل مبلغ شهريه رشته وام اعطا مي گردد و همچنين (تحت پوشش بنياد شهيد ر -1

 08337218030روبروي بانك ملـي تلفـن    -خيابان شريعتي  -: كرمانشاه نشاني -2 گردد.) تخفيف شهريه اختصاص مي %30 دمقام آسيايي يا جهاني داشته باشن %10 دورزشكاركه مقام كشوري داشته باشن
   08337236489 نمابر: 08337218063

  www.saroyeh.ac.ir نشاني وبگاه:  ـ ساري سارويهمؤسسه غيرانتفاعي  *
تـامين خوابگـاه   -3دانشجويان از وام هاي دانشجويي بر اساس ضوابط وزارت علوم بهره مند خواهند بود. -2از پرداخت شهريه ثابت و متغير معاف خواهند بود.  200تا  1در بدو ورود دانشجويان داراي رتبه -1

علمـي و   دانشجويان كارشناسي ارشد در صورت انتشار مقاله متناسب با رشته تحصيلي در مجالت معتبر علمي و پژوهشـي و يـا كنفـرانس هـاي    -4دانشجويي با هزينه شخصي دانشجو امكان پذير مي باشد. 
يـك نوبـت غـذاي گـرم در     -6استفاده از اساتيد مجرب و برخورداري از فضاي مناسب آموزشي،مركز رايانه،كارگاه،آزمايشگاه و كتابخانـه   امكانات آموزشي:-5بين المللي از مزاياي مالي برخوردار خواهند شد. 

، 20به ترتيـب   19و  18، 17كليه دانشجويان با معدل كارشناسي -8به دانشجويان ممتاز (نفرات اول تا سوم) در هر ترم تخفيف ويژه داده مي شود. -7سلف سرويس موسسه با قيمت يارانه اي توزيع ميگردد. 
دانشـجوياني كـه   -11يس اياب و ذهاب رايگـان مـي باشـد.    موسسه داراي سرو-10دانشجويان از بيمه حوادث برخوردار خواهند شد. -9درصد تخفيف شهريه ثابت در ترم اول برخوردار خواهند شد.  40و  30

  تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) باشند از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد.
  www.seraj.ac.ir نشاني وبگاه:  ـ تبريز سراجمؤسسه غيرانتفاعي  *
  .استقرار موسسه در مركز شهر با دسترسي آسان به مناطق مختلف شهر  -2 امكان استفاده از خوابگاه براي خواهران وجود دارد. -1

  www.salman.ac.ir نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي سلمان ـ مشهد *
تامين  -3 مند خواهند بود.دانشجويان از وام هاي دانشجويي براساس ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بهره-2 امكان تامين خوابگاه دانشجويي خودگردان از طرف موسسه فراهم مي باشد. -1

  كتابخانه و قرايت خانه مجهز.امكانات آموزشي: استفاده از اساتيد مجرب و برخورداري از فضاي مناسب آموزشي، مركز رايانه، كارگاه، آزمايشگاه و  -4خوابگاه دانشجويي خودگردان امكانپذير مي باشد.
 . دانشجويان از بيمه حوادث برخوردار خواهند شد -7به دانشجويان ممتاز در هر ترم تخفيف ويژه داده مي شود.  -6روزانه يك وعده غذاي گرم در سلف سرويس موسسه با قيمت يارانه اي توزيع مي گردد.  -5
دانشجوياني كه انتخاب اول  -10 موسسه داراي موقعيت مكاني مناسب (دسترسي آسان از طريق مترو و اتوبوس)است. -9 در تنظيم برنامه درسي. تسهيالت ويژه براي شاغلين دولت و بخش خصوصي -8

   9179673499كدپستي: .2الدن،الدن بلوار  بلوار وكيل آباد، مشهد، نشاني:-11هاي غيردولتي، اين موسسه باشد، از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. آنها از ميان ساير دانشگاه
  051-38650376-38650371-38650370تلفن:

  www.sanabad.ac.ir نشاني وبگاه:  اباد ـ گلبهارنمؤسسه غيرانتفاعي س *
درصد شهريه ثابـت در نيمسـال اول    50خود انتخاب نمايند  به دانشجوياني كه اين موسسه را پس از دانشگاه هاي دولتي و در ميان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي به عنوان اولويت اول -1

امكان استفاده از وام شهريه بر اساس ضوابط صندوق رفـاه دانشـجويان در    -3ملي مطابق بخشنامه داخلي موسسه.  تخفيف شهريه به قهرمانان ورزشي در سطح جهاني، آسيايي و -2تخفيف داده خواهد شد. 
نشـاني: اسـتان خراسـان رضـوي،      -5وردار خواهنـد شـد.   خانواده محترم شهدا، جانبازان و ايثارگران با ارايه گواهي معتبر از بنياد شهيد بر اساس آيين نامه هاي اجرايي از تسهيالت شهريه برخ -4هر نيمسال. 

   05138326399نمابر:  05138326401 - 05138326904تلفن:  -6شهر گلبهار، ابتداي بلوار استقالل، جنب بخشداري. 
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 هاشرايط وضوابط دانشگاه                                                                         1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

    318صفحه   
 

  1398ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.shandiz.ac.ir نشاني وبگاه:  شانديز ـ مشهدمؤسسه غيرانتفاعي  *
 درصـد تخفيـف شـهريه ثابـت در نيمسـال اول تحصـيلي برخوردارخواهنـد بـود.         50دانشجوياني كه درميان موسسات غيرانتفاعي مشهد، اين موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشـند، از   -1
 هـا.  نامـه بـا آن دانشـگاه   ) و انعقـاد تفـاهم  EURASعضويت موسسه در اتحاديه دانشگاه هاي آسيا اروپا ( هاي خارجي جهت ادامه تحصيل در مقطع دكترا با توجه بهامكان معرفي دانشجويان به دانشگاه -2
ران بـا ارايـه گـواهي    خانواده معظم شـهدا جانبـازان و ايثـارگ    -5پرداخت وام صندوق رفاه به دانشجويان واجد شرايط.  -4دانشجويان مي توانند شهريه تحصيل خود را طي اقساط ماهيانه پرداخت نمايند.  -3

امكان معرفي دانشـجويان بـه خوابگـاه هـاي خـودگردان بـرادران و        -7امكان استفاده از وام قرض الحسنه.  -6معتبر از بنياد شهيد براساس آيين نامه هاي اجرايي از تحصيالت شهريه برخوردار خواهند شد. 
سـرويس ايـاب و    -9تخفيف شهريه جهت دانشجوبان رتبه هاي برتر اول تا سوم هـر ورودي برخـوردار خواهنـد شـد.      و ضوابط از تسهيالتدانشجويان در طول دوره تحصيلي مطابق  -8 خواهران وجود دارد.

    ت رفاهي و مفرح ممتاز موسسه مطلع گرديد.مي توانيد ازفضاي استاندارد علمي و آموزشي، امكانابه نشاني فوق  موسسه وبگاهبامراجعه به  -10ذهاب رايگان از انتهاي بلوار وكيل آباد تا محل موسسه. 
  خط)30(05131509شماره تماس: - 10دانشگاه  -بلوار دانشگاه -5مدرس  -روبروي موجهاي خروشان -ابتداي محور شانديز -انتهاي بلوار وكيل آباد -مشهد :نشاني -11
  www.shgol.ac.ir نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي شرق گلستان ـ گنبدكاووس *
كتابخانـه مجهـز   -5تخفيف شهريه متنوع -4 %25تحصيل رايگان خانواده هاي شهدا و جانبازان باالي -3 .تخفيف شهريه به نفرات اول تا سوم ممتاز هر ترم تحصيلي-2 .پرداخت شهريه به صورت اقساط-1

  مصنوعي كارگاه اختصاصي رشته هوش-7سرويس اياب و ذهاب رايگان -6و غني از كتاب هاي مورد نياز 
  www.shafagh.ac.ir نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي شفقـ  تنكابن *
جهـت   2پرداخت وام بانك قرض الحسنه رسالت با كـارمزد % -4پرداخت وام شهريه صندوق رفاه  -3ارايه تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز در هر نيمسال  -2امكان پرداخت شهريه به صورت اقساطي -1

-نشـاني: تنكـابن   -7واده هاي معظم تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثـارگران برابـر مقـررات آن بنيـاد     همكاري الزم با خان -6جهت اسكان دانشجويان، همكاري الزم به عمل مي آيد  -5پرداخت شهريه 
  011-54266958-54266957تلفن:  20كوچه مرداب -شهريور 17خيابان -نشتارود

  www.shamsgonbad.ac.ir نشاني وبگاه:  شمس ـ گنبد كاووسمؤسسه غيرانتفاعي  *
، بورسـيه تحصـيلي مـي   كارشناسي ارشد اين موسسه درصورت قبولي در مقطع دكتري، با تصويب هيات امناء و مركز جذب وزارت علوم، براي عضويت هيات علمـي ايـن موسسـه   فارغ التحصيالن مقطع  -1

خوابگاه خودگردان براي آقايان در داخل دانشـگاه وجـود دارد    -3انتخاب نمايند. درصد تخفيف ويژه در شهريه ثابت نيمسال اول، براي كليه دانشجوياني كه اين موسسه را در اولويت اول، 50تا  20 -2شوند. 
وام شهريه، به دانشجويان واجـد شـرايط    -5سرويس اياب و ذهاب از مركز شهر به موسسه و بالعكس به صورت رايگان است.  -4و خوابگاه خودگردان براي خواهران با هماهنگي در داخل شهر موجود است. 

در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبـه   -7وام قرض الحسنه بلندمدت شهريه از منابع داخلي دانشگاه براي دانشجويان قابل پرداخت است.  -6ضوابط صندوق رفاه دانشجويي تعلق مي گيرد. بر اساس 
قهرمانان ورزشـي در رده هـاي ملـي، آسـيايي و بـين       -8باشند.  18د شد، به شرطي كه داراي حداقل معدل درصد تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد داده خواه 10و  20،  30هاي اول تا سوم به ترتيب معادل 

در شـهريه ثابـت   عالوه بر خانواده هاي معظم شهدا و جانبازان، خانواده هاي محترم تحت پوشش كميتـه امـداد و بهزيسـتي نيـز از تخفيفـات ويـژه        -9المللي از تخفيفات ويژه در شهريه برخوردار مي شوند. 
گاه بدنسـازي، سـالن ورزشـي    ساير امكانات كمك آموزشي و رفاهي اين موسسه عبارتند از: استخر سرپوشيده شامل استخر قهرماني و سـونا و جكـوزي و آزمايشـگاه ورزشـي، باشـ      -10برخوردار مي شوند. 

هاي نـوين  ، ساختمان مستقل آزمايشگاه ها و كارگاه ها، مركز رشد فناوريGISاي اي، سايت رايانهكتابخانه مركزي، سايت رايانهسرپوشيده، سالن همايش، انتشارات و تكثير، تاالر اجتماعات، تاالر پذيرايي، 
ـ     -11با مجوز پارك علم و فناوري، مشاور و روانشناس، سلف سرويس و بوفه دانشجويي  ب درياچـه مصـنوعي واقـع شـده و     موقعيت اين موسسه در يكي از بهترين جاذبه هـاي گردشـگري شهرسـتان و جن

روابـط   017-33389711الـي   16تلفـن:   4971817615: استان گلستان، گنبدكاوس، بلوار شادي، جنب درياچه مصنوعي. كدپسـتي:  نشاني -12امكانات فوق العاده اي را براي تحصيل فراهم آورده است. 
    017-33389730دورنگار:  09114172005و  09114172004عمومي: 

  www.sosa.ac.ir نشاني وبگاه:  صبح صادق ـ اصفهانمؤسسه غيرانتفاعي  *
 -5 رتبه هاي اول تا سوم ورودي هر رشته از تخفيف شهريه برخوردار مي باشند. -4به دانشجو ژتون ناهار داده مي شود.  -3وام دانشجويي پرداخت مي گردد.  -2 اين موسسه خوابگاه اختصاصي ندارد. -1

   81847-75315كدپستي  10بن بست شماره  بعد از چهارراه عباس آباد، خيابان شهيد بهشتي، اصفهان، نشاني: -6قرار دارد و دسترسي به وسايل نقليه عمومي آسان مي باشد.در مركز شهر 
  031-32365515نمابر:    32351996الي  7تلفن 

  www.fit.ac.ir نشاني وبگاه:  اصفهانمؤسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد ـ فوالدشهر  *
اعطاي وام بلند مدت -4 .تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز، كارمندان دولت و دانشجويان وابسته درجه يك، قهرمانان ورزشي-3 .شهريه بصورت اقساط-2 .خوابگاه براي دانشجويان شهرستاني -1

سرويس رفت و آمد رايگان بين -8حضور در مسابقات ورزشي در سطح استان و كشور  -7تسهيالت ويژه به خانواده هاي شاهد و ايثارگران -6كمك بالعوض به دانشجويان نيازمند -5صندوق رفاه 
دانشجويان به مراكز معتبر علمي يا صنعتي  معرفي-11استفاده از كتابخانه دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه اصفهان -10ارايه غذاي دانشجويي با كيفيت باال و قيمت مناسب - 9ساختمان هاي موسسه 

   03152636678نمابر:  85الي  03152619880تلفن:  8491422077كدپستي:  C3اصفهان، فوالدشهر، بلوار مطهري، برزن مركزي  نشاني:-12جهت انجام پروژه و كارآموزي 
  www.sgh.ac.ir نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم ـ قائمشهر *
. هاي محترم دانشجويان متقاضي مسكن استيجاري در سطح شهر خواهد دادامور دانشجويي موسسه مشاوره هاي الزم را به خانواده -2موسسه براي دانشجويان دختر داراي خوابگاه خودگردان مي باشد. -1
كليه دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار -5. صندوق رفاه به دانشجويان متقاضي تعلق مي گيردوام شهريه -4. براي نفرات اول تا سوم هر رشته تخفيف شهريه در نظر گرفته خواهد شد-3

مشهر به ساري ئقااتوبان  3كيلومتر -مازندران :نشاني-7هاي الزم را به خانواده هاي محترم دانشجويان متقاضي مسكن استيجاري در سطح شهر خواهد داد. امور دانشجويي موسسه مشاوره-6. خواهند شد
   01142045934 01142045933 01142045924 01142045923تلفن تماس: 

  www.mit.ac.ir نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندرانـ  بابل *
و  20، 25نفرات اول تا سوم هر رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي از تخفيف -2 خوابگاه براي دانشجويان دختر غيربومي به صورت خودگردان و از طريق بخش خصوصي تامين گرديده است. 12تعداد  -1

ارشد نيز اين دانشجوياني كه مقطع كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته را در موسسه آموزش عالي صنعتي مازندران به اتمام رسانيده اند و در مقطع كارشناسي -3درصد شهريه ثابت برخوردار خواهند شد.  15
دانشجويان در طول تحصيل مي توانند از خدمات سلف سرويس، بوفه دانشجويي، مركز -4درصد تخفيف در شهريه ثابت بهره مند خواهند شد.  20ا انتخاب نمايند در اولين نيمسال تحصيلي از موسسه ر

 -6ام هاي علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي شوند از دريافت جايزه ويژه برخوردار خواهند شد. دانشجوياني كه در طول مدت تحصيل حايز كسب مق-5مشاوره، كتابخانه و سايت رايانه استفاده نمايند. 
اعطاي دانشنامه رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به -8، علمي و پژوهشي و كنفرانس ها ISIحمايت مالي از ارايه و چاپ مقاالت در نشريات -7استفاده از اساتيد مجرب و بنام كشوري و استاني. 

از امكانات آموزشي، پژوهشي و آزمايشگاهي با توجه به تفاهم نامه في مابين موسسه با دانشگاه علوم پزشكي بابل و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل دانشجويان اين موسسه مي توانند -9دانش آموختگان. 
ا دانشگاه تكنولوژي دهلي نو كشور هندوستان جهت تبادل دانشجو و استاد.  -10موجود استفاده نمايند.  به دانشجويان در يك نوبت، غذا با نرخ دانشجويي در سلف سرويس داده -11داراي تفاهم همكاري ب

پرداخت شهريه مي توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، دان-13كليه دانشجويان در هر سال تحصيلي از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند شد. -12مي شود.  شجويان براي 
ا بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت - 15امكان تقسيط قسمتي از شهريه دانشجويان برابر مصوبات هيات امناء و هيات رييسه فراهم مي باشد. -14تحقيقات و فناوري استفاده نمايند.  همكاري ب

كد  744جاده بابل به قايمشهر، پرديس موسسه. صندوق پستي:  5نشاني: بابل، كيلومتر - 17شود. كليه خدمات آموزشي به صورت اينترنتي انجام مي-16هريه فرزندان شهيد و ايثارگران انجام مي پذيرد. ش
   011- 32163214نمابر: 35100100تلفن:  47481-61136پستي: 

  www.tabarestan.ac.ir نشاني وبگاه:  طبرستان ـ چالوسمؤسسه غيرانتفاعي  *
اين  -2 به موسسه به عنوان كمك هزينه تحصيلي پرداخت مي شود. ريال ازبدو ورود 10000000ايثارگران و... ماهانه مبلغ  كشوري بدون درنظر گرفتن سهميه شاهد،20تا1ن دسته ازداوطلبين كنكورحايزرتبه آ-1

كماكان مشمول دريافت كمك هزينه خواهندبود. تبصره: شرط پرداخت كمك هزينه تحصيلي  و برخوردارشوندازپرداخت شهريه هم نيزمعاف خواهندشد 18تحصيل چنانچه ازمعدل باالي دانشجويان درطول دوره 
   01152227800دورنگار : 01152225996-01152240120چالوس خيابان هفده شهريور تلفن : -2 درهرنيمسال تحصيلي مي باشد. 18وعدم پرداخت شهريه داشتن حداقل معدل 

  info@tabarestan.ac.ir پست الكترونيك:

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 هاشرايط وضوابط دانشگاه                                                                         1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

    319صفحه   
 

  1398ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.erfan.ac.ir نشاني وبگاه:  عرفان ـ كرمانمؤسسه غيرانتفاعي  *
استفاده از اينترنت وايرلس در محيط موسسـه بـه صـورت رايگـان بـراي كليـه       -3 دانشجويان ممتاز از تخفيف ويژه در شهريه برخوردار خواهند شد.-2 استفاده از اساتيد مجرب و به نام كشوري و استاني. -1

پرداخت وام دانشجويي طبق بخشـنامه صـندوق رفـاه دانشـجويان وزارت علـوم،       -5ارايه خدمات مشاوره تحصيلي و اجتماعي به كليه دانشجويان.  -4 دانشجويان جهت انجام كارهاي تحقيقاتي و پژوهشي.
سلف سرويس و بوفه دانشجويي با امكان توزيـع غـذاي گـرم بـا نـرخ      -7هاي شاهد و ايثارگر. همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير خانواده -6  تحقيقات و فناوري.

داراي فضاي مناسـب، امكانـات آموزشـي     -10ترين مجموعه آموزشي تربيت بدني جنوب شرق كشور.  در حال احداث بزرگ-9امكان استفاده از فضاهاي ورزشي متعلق به مؤسسه.  -8اي به دانشجويان. يارانه
     33243042-46.    تلفن: 57نشاني: كرمان، خيابان گلدشت، نبش كوچه -11هاي مورد نياز در محدوده شهري كرمان. و زيرساخت

  www.aghigh.ac.ir نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي عقيق ـ شاهين شهر اصفهان *
  .كنداين موسسه داراي سلف غذاخوري بوده و دانشجويان متقاضي خوابگاه را به خوابگاه خودگردان معرفي مي

  www.asihe.ac.ir نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي عالءالدوله سمناني ـ گرمسار *
دانشجويان اداره ميشود. به عالوه، امكـان اسـتفاده از وام   موسسه آموزش عالي عالءالدوله سمناني داراي امكانات دانشگاهي كامل، مانند سلف غذاخوري و سرويس رفت و آمد از تهران است كه با هزينه -1

    در مجاورت موسسه و با هزينه شخصي فراهم ميباشد. "ستي ستاره كوير گرمسارمجموعه توري"همچنين، امكان اقامت در  -2صندوق رفاه دانشجويان نيز فراهم ميباشد. 
  www.aab.ac.ir نشاني وبگاه:  اميني ـ بهنمير بابلسرعالمه مؤسسه غيرانتفاعي  *
دعوت و استفاده از اساتيد برتر دانشگاههاي دولتي جهت  -2 موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي خواهران و برادران ميباشد كه در صورت به حد نصاب رسيدن و با هزينه دانشجويان فعال خواهد بود. -1

نيمسـال  هر پايان در رشته هر سوم تا اول نفرات-4.باشدمي التحصيلي فارغ از بعد ماه 9 آن بازپرداخت كه شرايط واجد متقاضي دانشـجويان بـه شـهريه وام پرداخت–3تدريس و راهنمايي پايان نامه. 
ارايه تسهيالت به مخترعان، پژوهشگران و ورزشكاران حايز رتبه ملي و بين المللي -5 شهريه ثابت) برخوردار خواهند شد.درصـد  15و  25، 20تحصـيلي از تخفيــف ويــژه دانشـجويي (بـه ترتيـب 

معرفي دانش آموختگان داراي شرايط الزم (استعداد درخشان) بـراي مقطـع دكتـري -7، علمي و پژوهشي و كنفرانسها. ISIحمايـت مـالي از ارايه و چاپ مقاالت در نشريات - 6براساس ضوابط موسسـه. 
  دانشجويان از يك وعده غذاي گرم با يارانه دانشجويي برخوردار خواهند بود. -8ن آزمـون. بـدو

  www.aj.ac.ir نشاني وبگاه:  جعفري ـ رفسنجانعالمه مؤسسه غيرانتفاعي  *
دوم  دانشجوياني كه درهرترم رتبه اول، -3 درصدتخفيف شهريه ثابت برخوردارمي شوند.30باشداز  17دانشجوياني كه معدل دوره كارشناسي آنان باالتراز  -2 موسسـه داراي خوابگـاه خـودگردان مي باشد. -1

 03434355644 دورنگار: 03434355645 تلفن: يزد،جنب شهرك نفت.-جاده رفسنجان  2رفسنجان،كيلومتر  :نشاني-4 شوند.مي برخوردار درصد 15 و 25، 35وسوم راكسب كنندبه ترتيب ازتخفيف شهريه ثابت 
  134 صندوق پستي:

  www.adi.ac.ir نشاني وبگاه:  دهخدا ـ قزوينعالمه مؤسسه غيرانتفاعي  *
تحقيقات و  دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين نامه هاي مصوب وزارت علوم-3 رعايت شيونات اسالمي براي كليه دانشجويان الزامي است.-2 دانشجويان مي توانندازخوابگاه خودگردان استفاده نمايند. -1

موسسه فاقد امكانات خوابگاه است اما -5بر اساس ضوابط داخلي مصوب شوراي موسسه به دانشجويان ممتاز در هر رشته تخفيف ويژه ارايه خواهد شد. -4فناوري و همچنين ضوابط داخلي موسسه را رعايت نمايد.
در صورت تخصيص وام از طرف وزارت متبوع به دانشجويان حايز شرايط وام تحصيلي تعلق خواهد -6 انشجويان را حل نموده است.بر حسب نياز دانشجويان از طريق خوابگاه هاي خودگردان مشكل سكونت د

ه روزه از تهران و كرج به موسسه و سرويس اياب و ذهاب ويژه دانشجويان هم- 8 موسسه از طريق برگزاري دوره هاي آمادگي امكان تحصيل در مقاطع باالتر را براي دانشجويان مهيا نموده است.-7 گرفت.
هنري و ورزشي در سطح ملي يا استاني حايز رتبه اول شوند، از تخفيف شهريه ثابت  فرهنگي، دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابتهاي علمي،-9بالعكس مهيا است.،هزينه مربوطه بعهده دانشجويان مي باشد. 

    34145-1138صندوق پستي:  ،028-33651390-1خ قايم جنوبي موسسه آموزش عالي عالمه دهخدا، شماره تلفن:-بلوار اميركبير-پونك -: قزويننشاني-10 برخوردار مي شوند.
  www.arq.ac.ir نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي رفيعي ـ قزوين *
بـه دانشـجويان رتبـه برتـر در هـر تـرم        -3سرويس اياب و ذهاب ويژه دانشجويان همه روزه مهيا مي باشـد   -2تخصيص وام شهريه به دانشجويان متقاضي براي چهار ترم متوالي از سوي صندوق رفاه  -1

بـه   -5حضرت امام(ره)، بهزيستي و ... در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحـت پوشـش همكـاري دارد     موسسه با ادارات بنياد شهيد، كميته امداد -4تخفيف شهريه طبق مقررات داخلي تعلق مي گيرد 
 خيابان – ننوروزيا خيابان –: قزوين نشاني -7موسسه مجهز به اينترنت رايگان جهت استفاده دانشجويان مي باشد  -6لحاظ موقعيت مكاني موسسه، دسترسي به وسايل نقليه عمومي آسان و سريع مي باشد 

   33681005:  نمـابر   028 – 33681006-33681007-33675065:  تمـاس  هـاي  شـماره -8    3414689167:  پسـتي  كـد  – 76 پالك -30 حكمت كوچه نبش – پرستار بلوار خيابان - معلم بوستان
  allame_rafiee@yahoo.com موسسه: پست الكترونيكي

  www.feiz.ac.ir نشاني وبگاه:  كاشاني ـ كاشانفيض عالمه مؤسسه غيرانتفاعي  *
خوابگاه هاي خودگردان(خصوصي) دانشجويي  -2. امكان استفاده از خوابگاه هاي خود گردان (خصوصي ) تحت نظارت مستقيم و كنترل دانشگاه دانشجو براي دانشجويان دختر و و پسر وجود دارد -1

همكاري با كميته امداد امام .بنياد شهيد -6هماهنگي و تامين خوابگاه خودگردان - 5اعطاي وام بلند مدت صندوق رفاه در صورت درخواست -4پرداخت شهريه بصورت اقساط  - 3. نزديك موسسه وجود دارد
  .گرددذاي گرم با قيمت يارانه توزيع مياين موسسه داراي سلف بوده و يك نوبت غ -7 و امور ايثارگران و سازمان بهزيستي در خصوص شهريه دانشجويان تحت پوشش

  www.aqi.ac.ir نشاني وبگاه:  قزوينيـ  قزوينعالمه مؤسسه غيرانتفاعي  *
استفاده دانشـجويان متقاضـي از وام صـندوق رفـاه و سـاير وام      -2دانشجويان ممتاز كليه مقاطع تحصيلي در هرنيمسال تحصيلي از تخفيف درصدي از شهريه ثابت بهره مند خواهند شد.  -1شرايط دانشگاه : 

بر اساس مصوبات هيأت موسس دانشجويان ذيـل مـي تواننـد از تخفيفـات     -3هاي هماهنگ شده با بانك هاي عامل براي پرداخت بخشي از شهريه با بازپرداخت بعد از فارغ التحصيلي امكان پذير مي باشد. 
دانشجوياني كه در دو مقطع متوالي در موسسـه تحصـيل نماينـد.    -دانشجويان با نسبت فاميلي درجه يك مادامي كه بطور همزمان در موسسه مشغول به تحصيل باشند. ب-: الفويژه در شهريه بهره مند شوند

 –سرويس رفـت و برگشـت از تهـران    -5رم با قيمت يارانه اي استفاده نمايند. دانشجويان مي توانند از يك وعده غذاي گ-4دانشجويان داراي عناوين كشوري و بين المللي در رشته هاي مختلف ورزشي -ج
 مجتمـع –خيابان نـواب شـمالي   -زوينق: نشاني-7. دارد وجود شهريه تقسيطي پرداخت امكان دانشجويان كليه براي-6. باشد مي داير مبلغ حداقل با روزانه هزينه اخذ با بالعكس و موسسه به هشتگرد – كرج

 028 - 33372024:  نمـابر  028 – 33372126-27:  تلفن 341451345:  پستي صندوق 34198-58812: كدپستي اسالمي آزاد دانشگاه غربي ضلع روبروي – معدن و صنعت اداره جنب – نواب ادارات
    info@aqi.ac.ir: الكترونيكي پست

 www.allamehmajlesi.ac.irنشاني وبگاه:  قزوين ـ اقباليهمؤسسه غيرانتفاعي عالمه مجلسي  *
 ارايـه تسـهيالت ويـژه جهـت دانشـجويان شـاهد و ايثـارگر.         -3دانشجويان ممتاز در هر نيمسال از تخفيف شهريه بهره مند مـي شـوند.    -2اين موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب به تهران مي باشد.  -1
روبـروي  -بلـوار آيـت اهللا خامنـه اي   -چهـارراه وليعصـر(عج)  -: قـزوين نشاني-6برگزاري كالسها در پايان هفته  -5امكان استفاده دانشجويان از تسهيالت صندوق رفاه دانشجويان كشور (وام، تغذيه و...).  -4

   028-33571445نمابر: 028-33566693-5ورزشگاه شهيد رجايي تلفن:
  www.shamsist.ac.ir نشاني وبگاه:  تبريز ـعلم و فنّاوري شمس مؤسسه غيرانتفاعي  *
براي دانشجويان شاغل به تحصيل رتبه اول تا سـوم هـر نيمسـال تحصـيلي      -2موسسه جهت رفاه حال دانشجويان، راهنمايي هاي الزم را براي استفاده از خوابگاه هاي خودگردان معمول خواهد داشت.  -1

اعطـاي وام   -4دانشجوياني كه در رشته هاي ورزشي داراي مقام هاي ملي، كشوري و يا استاني هستند از تخفيف شـهريه تحصـيلي برخـوردار خواهنـد شـد       -3در شهريه تحصيلي منظور خواهد شد. تخفيف 
موسسه مجهز به اينترنـت بـي سـيم رايگـان جهـت       -6اخت شهريه خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگران همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران براي پرد -5دانشجويي مطابق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان 

 5169659779خيابـان مايـده كدپسـتي:   ، خيابان نـور ، ياغچيان، نشاني:تبريز -8به لحاظ موقعيت مكاني موسسه، دسترسي به وسايل نقليه عمومي آسان و سريع مي باشد.  -7استفاده دانشجويان مي باشد. 
  041-33863474تلفكس: 

  www.efc.ac.ir نشاني وبگاه:  اروميه ـ علم و فنمؤسسه غيرانتفاعي  *
نيمسال در شهريه ثابـت آنهـا بـه ترتيـب      2براي دانشجويان اول تا سوم هر رشته در هر دوره در  -3امكان پرداخت شهريه بصورت اقساطي و وام دانشجويي-2 درصد. 30تخفيف براي ورودي هاي جديد -1

شـهريه  دانشجوياني كه در مسابقات علمي ، پژوهشي و ورزشي از طرف موسسه علم و فن اروميه شـركت نمـوده و مقـام اخـذ نماينـد از تخفيـف ويـژه اي در         -4درصد تخفيف تعلق مي گيرد.  30و  40،50
جهـت كسـب   -6. امكانات سرويس رفت و آمد رايگان،سرويس اينترنت بي سيم رايگان،آزمايشگاه هاي مجهز ،كتابخانه مجهز در اختيـار دانشـجو قـرار خواهـد گرفـت     -5. نيمسال مربوط برخوردار مي گردند
ــق   ــتر از طريـ ــات بيشـ ــاهاطالعـ ــاني   وبگـ ــه نشـ ــه بـ ــن موسسـ ــوق ايـ ــد. فـ ــه نماييـ ــ -7مراجعـ ــه كيلـ ــاني: اروميـ ــت   3ومتر نشـ ــي چسـ ــاده چـ ــن: -جـ ــي  92تلفـ   ،044-32554090الـ

  5735133746كد پستي :- 044-32554066نمابر: 

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز
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  1398ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.iricss.ac.ir ه:نشاني وبگا  مؤسسه غيرانتفاعي علوم شناختي ـ تهران *
 هـاي  رشـته  سراسـري  آزمـون  دهـم  تـا  اول نفـرات  به است دسترسي قابل موسسه سامانه در كه خود تحصيلي بورس نامه آيين اساس بر) انتقاعي غير –موسسه آموزش عالي علوم شناختي (غير دولتي -1

در خصوص رشته علوم شناختي گرايش ذهن، مغز و تربيت، اين دوره به منزلـه يـك   -2 بورس تحصيلي (معافيت از پرداخت شهريه) اعطا مي كند. 1398-99لي تحصي سال در شناختي علوم ارشد كارشناسي
دانـش  -4گيـرد.  در اين دوره رويكردهاي نوين به يادگيري و آموزش از ديدگاه علوم شناختي مورد مطالعه قـرار مـي   -3اي به مطالعه دستاوردهاي علوم شناختي در تعليم و تربيت مي پردازد.  قلمرو بين رشته

    در فرآيند بهسازي نظام هاي آموزش دارا خوهند بود.آموختگان اين دوره، مهارت هاي الزم به عنوان كارشناس ارشد آموزش و يادگيري را براي فعاليت 
  www.otaria.ac.ir نشاني وبگاه:  كيمؤسسه غيرانتفاعي علوم و توسعه پايدار آريا ـ ايوان *
ا براي استفاده از خوابگاه هاي خودگردان معمول خواهد داشت. -1 رعايت كامل ضوابط پوشش (حجاب كامل اسالمي براي خواهران  الزام به -2 موسسه جهت رفاه حال دانشجويان، راهنمايي هاي الزم ر

دانشگاه برتر جهان  12جزء  2017اين موسسه طي فعاليت هاي چشمگيري كه از خود نشان داده مفتخر است در سال  -3. وپوشش و ظاهرمناسب براي برادران)و شيون اخالقي و اسالمي درمحيط موسسه
ه  دانشجويان براي پرداخت شهريه مي توانند -5دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار خواهند بود  -4) برگزيده شده است . ACIاز سوي انجمن بين المللي بتن امريكا ( از وام شهريه صندوق رفا

در صورت انصراف، دانشجو موظف است  -7 .درصورت تامين اعتبار ازسوي صندوق رفاه دانشجويان، يك نوبت غذاي گرم با قيمت يارانه توزيع مي شود- 6. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استفاده نمايند
ا مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقي به دانشجوياني در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مقام هاي اول  -8قات و فناوري پرداخت نمايد خسارت وارده به دانشگاه ر

ايران از مزاياي اين مسابقات و  شاخه –) ACI(كا شركت كنندگان در مسابقات دانشجويي انجمن بين المللي بتن امري-9تا سوم را كسب نمايند تخفيف در شهريه برابر ضوابط و مقررات تعلق خواهد گرفت 
هت حضور دانشجويان دركالس هاي رايگان دوره كانال ارتباط صنعت و دانشگاه جهت آموزش تركيبي و يادگيري فعال و مهارت هاي فني و كاربردي ج -10. برخوردار مي باشد "متب"مركز تحقيقات بتن 

بورسيه تحصيلي رايگان از طرف شركت مهندسي وند -12از آزمايشگاه هاي بتن، مواد و مصالح ،كارگاه هاي جوشكاري ، آتليه معماري خاك ، مجهز به تجهيزات روز استفاده  -11. ورود به بازار كسب و كار
احبه كاري جهت اشتغال زايي و معرفي مص براي ريزي برنامه –14امكان معرفي اعزام دانشجويان نخبه به خارج از كشور به منظور ادامه تحصيل  -13شيمي ساختمان براي استعداد هاي درخشان 

  )ACI(عضويت رايگان دانشجويان در انجمن بين المللي بتن امريكا  -15دانشجويان به شركت هاي مشاور و پيمانكار 
  www.aryan.ac.ir نشاني وبگاه:  آريانـ  اميركال بابل فناوريمؤسسه غيرانتفاعي علوم و  *
دانشجويان براي پرداخت شهريه مي توانند از دو نوع  -3نفرات اول تا سوم در هر رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي از هداياي نقدي بهره مند خواهند شد. -2. باشدموسسه فاقد خوابگاه دانشجويي مي -1

جهت اقامت دانشجويان امكان استفاده از مهمانسراي موسسه (با تعرفه دانشجويي)  -4دانشگاه استفاده نمايند.  وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وام تحصيلي قرض الحسنه
   011-32354000نمابر:  011-32355000) خط 8نبش خيابان دانشگاه تلفن: ( -كمربندي  -اميركال  - نشاني: بابل - 6خواهران دانشجو مي توانند از امكانات خوابگاه تحت نظارت موسسه بهره مند شوند.  - 5وجود دارد. 

  www.sepahan.ac.ir نشاني وبگاه:  سپاهان ـ اصفهان فناوريمؤسسه غيرانتفاعي علوم و  *
تـامين خوابگـاه، از طريـق خوابگاههـاي     اين موسسه برحسب نياز دانشجويان جهـت   -2براساس ضوابط مصوب در اين موسسه به دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم در هر ترم،تخفيف شهريه داده ميشود. -1

   031-36530245 ، دورنگار:031-36530080و 36530241-7تلفن:-بلوار پاسداران جنوبي-انتهاي بلوار غدير-سپاهان شهر-اصفهان :نشاني-3خودگردان و تحت نظارت موسسه اقدام مينمايد. 
  www.atr.ac.ir نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه ـ همدان *
به دانشجويان تسـهيالت ويـژه مـالي     -3موسسه مجهز به آزمايشگاه هاي آموزشي و تحقيقاتي است.  -2سال سابقه فعاليت در غرب كشور و در مركز شهر همدان واقع شده است.  25موسسه با بيش از  -1

امكان دسترسي به منابع الكترونيك و پايگاه هاي علمي از سوي موسسه فـراهم شـده    -5يش بيني شده است. از سوي موسسه دو وعده غذاي گرم با يارانه دانشجويي پ -4در پرداخت شهريه تعلق مي گيرد. 
انشـجويي بـه   با هماهنگي با يكي از بانك هـاي قـرض الحسـنه وام د    -8كليه دانشجويان تحت بيمه حوادث قرار مي گيرند.  -7امكان استفاده از سالن ورزشي براي دانشجويان فراهم شده است.  -6است. 

نشاني: همدان، ميدان جهاد، چهـارراه عـارف، كوچـه كيـوان،     -10مراجعه نمايند. فوق اينترنتي موسسه به نشاني  وبگاهداوطلبان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به  -9كليه دانشجويان تعلق مي گيرد. 
  38232093 -38232091-081تلفن: 

  www.ferdowsmashhad.ac.ir نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي فردوس ـ مشهد *
 باشد. تنها مركز آموزش عالي شرق كشور كه داراي رشته هاي هنري از مقطع كارداني تا كارشناسي ارشد مي-2  دانشجويان مي توانند از خوابگاه هاي مورد تاييد مقامات استاني استفاده نمايند. -1
تخفيف شهريه جهت دانشجوياني كه در حين تحصيل در موسسه در -4به تمام امكانات شهري كه شرايط رفت و آمد را براي دانشجويان تسهيل مي كند.قرارداشتن در مركز شهر و دسترسي آسان -3

لمي ترويجي با نام و نشان موسسه در مجالت تخفيف شهريه جهت دانشجوياني كه مقاالت علمي پژوهشي و ع-5 المپيادهاي علمي ،مسابقات فرهنگي،ورزشي و جشنواره هاي هنري كسب رتبه نمايند.
پرداخت وام  -8 پرداخت وام دانشجويي بانك مهر ايران در هر ترم- 7پرداخت وام شهريه صندوق رفاه به دانشجويان واجد شرايط.-6معتبر علمي مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري به چاپ برسانند. 

  درصد تخفيف شهريه به دانشجوياني كه در دو مقطع متوالي در اين موسسه تحصيل نمايند. 10اعطا -10 فيف به فرزندان محترم شهدا و ايثارگراناعطا تخ-9قرض الحسنه بانك مهر ايران 
   051-37264134نمابر: 37138011-051 051-37291115تلفن: 30كالهدوز-بلوارشهيدكالهدوز-: مشهدنشاني-11
  www.farzanegan.ac.ir نشاني وبگاه:  اصفهانمؤسسه غيرانتفاعي فرزانگان ـ  *
ا  -2 دانشجويان در صورت نياز به خوابگاه، به خوابگاههاي خودگردان داراي مجوز معرفي خواهند شد. -1 سال سابقه فعاليت و برخورداري از از هيات علمي مجرب، در  11موسسه آموزش عالي فرزانگان ب

  دانشجويان مي توانند از امكانات رفاهي سيتي سنتر استفاده كنند. -3محل سيتي سنتر اصفهان واقع شده است. 
  www.farvardin.ac.ir نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي فروردين ـ قائمشهر *
   011-42294272: نمابر 011-76و75و74و42294273:  تلفن نظامي جاده 4 كيلومتر قايمشهر مازندران: نشاني-3 خواهران ويژه خودگردان خوابگاه-2 ترم هر برتر دانشجويان به شهريه تخفيف-1

  www.farhikhtegan.ac.ir نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي فرهيختگان ـ كرمان *
به دانشجويان حايز رتبه اول تا سـوم كـه معـدل آنـان      -2 به دانشجويان طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، وام شهريه تعلق مي گيرد كه بازپرداخت آن پس از فارغ التحصيلي خواهد بود. -1

شـد.   دانشجويان معظم شاهد و ايثارگر واجد شرايط جهت دريافت شهريه به بنياد شهيد و همچنين كميته امداد يا بهزيسـتي حسـب مـورد معرفـي خواهنـد      -3باشد تخفيف شهريه تعلق مي گيرد.  17باالتر از 
به دانشجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يـا ورزشـي دانشـگاهها و يـا موسسـات آمـوزش عـالي         -5ده غذاي گرم(ناهار) با پرداخت هزينه كمتر بهره مند گردنند. توانند از يك وعدانشجويان مي -4

-بلـوار رضـوان  -بعد از سـالن ورزشـي فجـر   -بلوار جمهوري اسالمي-: كرمانانينش-6استاني و يا كشوري مقام هاي اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف در شهريه برابر ضوابط و مقررات تعلق خواهد گرفت. 
   0343-2820792: نمابر 0343-2820793ضلع غربي. تلفن آموزش : -تقاطع بلوار رضوان و بعثت

  www.fazilat.ac.ir نشاني وبگاه:  سمنان ـفضيلت مؤسسه غيرانتفاعي  *
دانشجويان رتبـه اول در هـر تـرم از تخفيـف شـهريه       -3دانشجويان مي توانند از يك وعده غذاي گرم ترجيحا نهار استفاده نمايند.  -2شهريه برخوردار شوند.  دانشجويان مي توانند به مدت سه ترم از وام -1

   نمايند.استفاده مي
  www.fei.ac.ir ه:نشاني وبگا  خميني شهر اصفهان سالم ـالايضفمؤسسه غيرانتفاعي  *
ارايه تسـهيالت مـالي    -3تخفيف شهريه به پذيرفته شدگان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي  -2تخفيف شهريه به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر سال تحصيلي -1

   از جمله تقسيط شهريه، اعطاء وام كمك هزينه شهريه
  www.kadous.ac.ir ه:نشاني وبگا  مؤسسه غيرانتفاعي كادوسـ  رشت *
داوطلباني كه در بـين   -3امكان استفاده دانشجويان از خوابگاه هاي خودگردان سطح شهر  -2ريال  11500000امكان بهره مندي دانشجويان از وام تحصيلي صندوق رفاه دانشجويي هر نيمسال تا مبلغ  -1

دانشجويان رتبه هاي اول تا سـوم هـر رشـته، در     -4تخفيف شهريه ثابت در ترم اول بهره مند مي شوند.  %50لي كادوس انتخاب اول آنها باشد از موسسات آموزش عالي غيردولتي استان، موسسه آموزش عا
 موسسه آموزش عالي كادوس -شهرداري نرسيده به سه راه معلماز سمت  -خيابان سعدي -: رشتنشاني-5شهريه ثابت بهره مند مي شوند.  %20و  %25، %35طول سنوات مجاز تحصيل از تخفيف شهريه به ترتيب از 

   01333265148و  01333225469تلفن:  4134713599كدپستي: 

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 هاشرايط وضوابط دانشگاه                                                                         1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

    321صفحه   
 

  1398ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.karoon.ac.ir ه:نشاني وبگا  كارون ـ اهوازمؤسسه غيرانتفاعي  *
كليه دانشجويان در طول تحصيل تحت پوشـش بيمـه حـوادث قـرار خواهنـد       -2دانشجويان در هر ترم از مزاياي وام شهريه در چارچوب سهم تخصيصي از صندوق رفاه دانشجويان برخوردار خواهند شد.  -1

 دانشـجويان  -5. باشـد  مـي  مجهز آزمايشگاههاي و كامپيوتر هايسايت –داراي امكاناتي از قبيل كتابخانه  موسسه -4دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته از تخفيف شهريه برخوردار مي گردند.  -3گرفت. 
 دانشجوياني كه دو مقطع تحصيلي را در اين موسسه تحصيل نماينـد از تخفيـف شـهريه برخـوردار مـي شـوند.       -6شهريه برخوردار خواهند شد.  تخفيف از) همسر و خواهر ، برادر قبيل از( فاميلي نسبت داراي

   061-34468665-6تلفن :  6164888518: كدپستي– كمربندي 4و 3 خيابان بين-3فاز-اقبال خيابان-ملت كوي –: اهواز نشاني-8امكان استفاده دانشجويان از خوابگاههاي خودگردان سطح شهر.  -7
 www.kabirgharb.irنشاني وبگاه:  كبير غرب ـ كرمانشاهمؤسسه غيرانتفاعي  *
   وام شهريه دانشجويي -5خوابگاه خودگردان  -4غذاي گرم بهمراه يارانه تغذيه  -3درصد تخفيف شهريه در ترم اول  50 -2  .پاركينگ رايگان-1

  www.kermanihe.ac.ir ه:نشاني وبگا  انكرممؤسسه غيرانتفاعي  *
معرفي دانشجويان به خوابگاههاي مورد تاييد شوراي -5 سلف سرويس(ناهار)-4 اعطاي وام صندوق رفاه -3 اعطاي وام دانشجويي از بانك تجارت و رسالت بدون سود-2خوابگاه خودگردان -1

: كرمان بزرگراه امام بعد از پل بازرگاني نرسيده به جاده جوپار سمت نشاني-9 .تخفيف به دانشجويان ممتاز-8 التحصيلي، مورد تاييد وزارت علوممدارك فارغ -7 ساختمان مدرن و مجهز-6 سياستگذاري
   @kermanihe: گرامكانال تل  03433243631امور مالي   03433243630امور دانشجويي   03433243628اداره آموزش    03433243629 راست شهرك دانشگاهي صادقيه 

  www.kasraramsar.ac.ir ه:نشاني وبگا  مؤسسه غيرانتفاعي كسريـ  رامسر *
 -نشـاني: رامسـر   -4 .مراجعـه نماييـد  به نشاني فوق اينترنتي  وبگاهبراي آشنايي با اساتيد و برنامه كالسي به  -3شهريه اقساطي در طول ترم  -2پرداخت وام شهريه صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم  -1

   5 01155220487جنب شهرداري ابتداي بلوار بيست متري(طالقاني) تلفن:
  www.kooshyar.ac.ir ه:نشاني وبگا  كوشيار ـ رشتمؤسسه غيرانتفاعي  *
تامين خوابگاه بـراي كليـه دانشـجويان دختـر      -2اهد شدبه دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته و هر ورودي و همچنين به مدال آوران علمي و ورزشي در سطح ملي و جهاني تخفيف در شهريه داده خو -1

كليـه   -5دانشجويان مي توانند از وام شهريه برخوردار شـوند  -4نشجويي در سلف سرويس موسسه ارايه مي گرددبه دانشجويان يك نوبت غذا با نرخ دا -3در خوابگاه هاي متعلق به موسسه صورت مي پذيرد
شـهريه و بـه فرزنـدان جانبـاز     درصـد  100درصد طبق قرارداد با بنياد شهيد و امور ايثارگران تخفيف 25به دانشجويان فرزند شهيد،آزاده و جانبازباالي  -6دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد

شـهر  -:اسـتان گـيالن  نشاني -8امكان تحصيل رايگان دانشجويان تحت پوشش بهزيسـتي كشـور.    -7درصد طبق مصوبه داخلي هيات رييسه موسسه اعطاي تخفيف شهريه در نظرگرفته مي شود25كمتر از 
    013 - 33124501نمابر  013-33124053-33124498- 33117928تلفن -4163914389موسسه آموزش عالي كوشيار كدپستي -86انتهاي خيابان -گلسار-رشت

  www.lameigorgani.ac.ir ه:نشاني وبگا  مؤسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني ـ گرگان *
تسهيالت پرداخت شهريه شامل: الـف) وام شـهريه صـندوق رفـاه      -2حمايت موسسه جهت معرفي دانشجويان به ادارات و سازمانهاي مرتبط براي اخذ پايان نامه و مشاركت در انجام طرحهاي پژوهشي  -1

پس از فراغت از تحصيل شروع مي شود. ب) وام صندوق تعاون و امداد دانشجويي وابسـته بـه موسسـه(تخفيف    ماه  9امور دانشجويان در هر نيمسال با توجه به مصوبه وزارت علوم كه بازپرداخت اقساطي آن 
هريه بـراي  تخفيـف شـ   -5پژوهشي -حمايت مالي از مقاالت همايشي و علمي -4ارايه تسهيالت به مخترعان، پژوهشگران و ورزشكاران حايز رتبه ملي و بين المللي براساس ضوابط موسسه  -3شهريه و...) 

داراي  -7مترمربع شامل: كالسها، آتليه ها، سايتهاي كامپيوتري، كارگاهها و آزمايشگاههاي تخصصـي   6000داراي فضاي مناسب آموزشي و پژوهشي با مساحتي حدود  -6درصد  25دانشجويان رتبه برتر تا 
   32627958و 017-32627951-3تلفن  5ان، بلوار شهيد كالنتري، كوي خيام، خيام دهم، المعي نشاني: گرگ -9داراي فضاي فرهنگي و ورزشي(استيجاري)  -8خوابگاه خودگردان 

  www.loghmanhakim.ac.ir ه:نشاني وبگا  قال (گلستان)مؤسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم ـ آق *
    سهميه يك وعده غذا در اختيار دانشجويان قرار مي گيرد.طبق قوانين صندوق رفاه در هر نيمسال مي توانند از وام تحصيلي استفاده نمايند همچنين طبق 

  www.ielian.ac.ir ه:نشاني وبگا  مؤسسه غيرانتفاعي ليانـ  بوشهر *
   07733536859دورنگار:  07733536913: بوشهر، خيابان فرودگاه، جنب نوشت افزار دهخدا تلفن: نشاني -2كتابخانه تخصصي، مركز اينترنت و واحد مشاوره فراهم مي باشد.  -1

  www.maziar.ac.ir ه:نشاني وبگا  مؤسسه غيرانتفاعي مازيار ـ رويان نور *
اعطـاي   -6اعطاي تسهيالت ويـژه و تخفيفهـاي دانشـجويي     -5ارايه سرويس هاي غذايي با كيفيت  -4اعطاي خوابگاه دانشجويي  -3امكان تقسيط شهريه دانشجويي.  -2اعطاي وام هاي دانشجويي. -1

 هايمعرفي دانشجويان به ادارات و سازمان هاي مرتبط براي اخذ پايان نامه و مشاركت در انجام طرححمايت موسسه جهت  -7تسهيالت ويژه به افتخارآفرينان عرصه هاي علمي، فرهنگي و قهرمانان ورزشي 
  داراي فضاي فرهنگي و ورزشي -8پژوهشي 

  www.nooretouba.ac.ir ه:نشاني وبگا  تهرانـ مجازي نور طوبي مؤسسه غيرانتفاعي * 
  021-61017000تلفن:         3پالك  –كوچه مهر  -تر از نصرتپايين -خيابان كارگر شمالي -نشاني: تهران

  www.parsuniversity.ir ه:نشاني وبگا  مؤسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارسـ  تهران *
داوطلبان براي آشنايي بيشتر با سطح علمي موسسه، ويژگي ها  -3هماهنگي الزم براي تامين خوابگاه خودگردان براي پذيرفته شدگان به عمل خواهد آمد.  -2 خوابگاه فقط مختص خواهران مي باشد. -1

پژوهشي موسسه به  ا دانشگاه هاي جهان و ساير فعاليت هاي علمي و   www.parsuniversity.irو يا  www.pu.ac.irبه نشاني  موسسه وبگاهو توانايي علمي اساتيد، روابط بين المللي موسسه ب
: تهران، نشاني -4موسسه مراجعه نمايند.  وبگاهت به براي آگاهي با فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي دانشجويان كارشناسي ارشد در پروژه هاي پژوهشي و كاربردي و ارتباط رشته هاي موسسه با صنع -4مراجعه نمايند. 
   02188330906الي  02188330904تلفن  18خيابان دوم، انتصاريه، شماره كارگر شمالي، 

  www.mahdeelm.ac.ir ه:نشاني وبگا  مؤسسه غيرانتفاعي مهد علم پوياي كاشان *
در ايـن موسسـه جهـت اخــذ شــهريه       -2خواهـد شـد.    به دانشجوياني كه اولويت اول آنها در انتخاب رشته اين موسسه باشد، با ارايه مدرك مستند در شهريه ثابت نيمسـال اول تخفيـف مناسـب داده    -1

بــه دانشــجويان    -4درصد افزايش شهريه در سالهاي اخير كمتر از ساير دانشـگاهها بـوده اسـت.     -3يگيرد. همكـاري الزم با دانشجويان تحت حمايت بنياد شهيد و ايثارگر، كميته امداد، بهزيستي صورت م
ـ  -5ممتـاز برابـر مصوبه هيات امنا تخفيف شهريه داده ميشود.   اوري اســتفاده نماينــد.   دانشجويان براي پرداخت شهريه ميتوانند از وام دانشـجويي صـندوق رفـاه دانشـجويان وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـ

 87135/1357صندوق پستي:  8715993361بلوار قطب راوندي، بعد از پل شهيد بهشتي. كدپستي:  4نشاني: كاشان، كيلومتر  -7خوابگـاه خودگردان در صورت درخواست در اختيار دانشجويان قرار ميگيرد.  -6
   031-55577449نمابر:  55577556-55577459تلفن: 

  www.mehrkerman.ac.ir ه:نشاني وبگا  ـ كرمان رغيرانتفاعي مه مؤسسه *
    034-33242650-57: كرمان بلوار امام علي(ع) ،شهرك خواجو ، بلوار سما تلفن : نشاني-2 امكان معرفي به خوابگاه براي دانشجويان دختر غير بومي وجود دارد. -1

  www.mehrastan.ac.ir ه:نشاني وبگا  آستان ـ آستانه اشرفيه رمؤسسه غيرانتفاعي مه *
لمي، شاداب و جذاب با كليـه امكانـات آموزشـي و    موسسه آموزش عالي مهرآستان با هيات علمي برجسته و مجرب در دل طبيعت هميشه سبز گيالن در مجموعه اي به مساحت پنج هكتار و در محيطي ع-1

 موسسه آموزش عالي -بلوار دانشگاه -آستانه اشرفيه  -: استان گيالننشاني-2آكادميك از جمله سايت رايانه، آزمايشگاه، كتابخانه، سالن ورزش، رستوران، بوفه و ... آماده پذيرش دانشجويان گرامي مي باشد. 
   013-42166106دورنگار:013-42166100-4تلفن:  -غيردولتي مهرآستان 

  www.mirdamad.ac.ir ه:نشاني وبگا  مؤسسه غيرانتفاعي ميرداماد ـ گرگان *
تخفيف در شهريه دانشجويان ممتاز طبق مقررات موسسـه در نظـر گرفتـه     -3درصد.  4تسهيالت مالي ويژه، وام صندوق رفاه با بهره  -2تقسيط شهريه براي كليه دانشجويان متقاضي امكـانپـذير اسـت.  -1

امكانات كارگاهي و آزمايشگاهي و آتليـه معمـاري در حـد نيـاز.      -7وجـود كتابخانـه تخصصـي.  -6برخـورداري از سـايت كـامپيوتري پيشـرفته.  -5نامه تخفيفات مصوب هيات امنا. وجود آيين -4شود. مي
   شوند.از و ايثـارگران و خانواده شهدا از پرداخت شهريه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران برخوردار ميهـاي جانبـخـانواده -9كليه دانشجويان تحت پوشش بيمه حوادث دانشجويي قرار خواهند گرفت.  -8

  www.miladgihe.ac.ir ه:نشاني وبگا  مينودشت -موسسه غير انتفاعي ميالد گلستان * 
   01735230116-7   01735231985-9رضا نبش بلوار الغدير شماره تماس: : استان گلستان شهر مينودشت بلوار امام نشاني-2. باشدداراي امكانات رفاهي مي -1

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 هاشرايط وضوابط دانشگاه                                                                         1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

    322صفحه   
 

  1398ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.ucna.ac.ir ه:نشاني وبگا  مؤسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص) ـ تبريز *
 )1-3 ايثـارگر  و شـاهد  دانشـجويان  )1-2 كشـور  و اسـتان  سطح در ورزشي و علمي هاي¬دانشجويان داراي فعاليت برگزيدگان جشنواره )1-1طبق مصوبه هيأت امناء تخفيف هاي ذيل لحاظ مي گردد:  - 1

در صورت تخصيص اعتبار از سـوي صـندوق رفـاه دانشـجويي،      -3وام كمك شهريه كوتاه مدت و امكان تقسيط شهريه از طرف موسسه به كليه دانشجويان متقاضي اختصاص مي يابد.  -2ويان ممتاز دانشج
به دانشجوياني كه با انجـام پـروژه    -5امكان حضور به صورت رايگان در دوره هاي جامع توانمندسازي (آمادگي بازار كار) و دريافت گواهي نامه مربوطه.  -4د. وام كمك شهريه براي دانشجو اختصاص مي ياب

اين موسسه سرمايه گذار و عضو هيـأت مـديره صـندوق پـژوهش پـارك       -6تحقيقاتي در طول تحصيل مقاالتي را در مجالت معتبر علمي به چاپ برسانند تا سقف ده ميليون ريال پاداش پرداخت خواهد شد. 
هزار جلد كتاب چـاپي و ديجيتـالي و دسترسـي     70وجود كتابخانه مجهز تخصصي با دارا بودن بيش از  -8ارايه مشاوره تحصيلي و خانوادگي رايگان توسط كلينيك مشاوره دانشگاه.  -7علم و فناوري است. 
ثبـت نـام در    -11ارايه خوابگاه به صورت خودگردان بـراي بـرادران و خـواهران.     -10كليه دانشجويان تحت پوشش بيمه حوادث دانشجويي قرار خواهند گرفت.  -9اتي جامع مقاالت. رايگان به بانك اطالع

    04134421999: تماس تلفن. 1283 پالك خطيب، تقاطع ، آهن: تبريز ، خيابان راهنشاني-12باشد دفتر تهران نيز امكان پذير مي
  www.ncst.ir ه:نشاني وبگا  آبادمؤسسه غيرانتفاعي نجف *

   031-42443774-42455447تلفن :     .خيابان امام خميني (ره) نرسيده به كارخانه ريسندگي بافندگي موسسه آموزش عالي نجف آباد -نجف آباد  -: اصفهان نشاني
  www.naghshejahan.ac.ir ه:نشاني وبگا  مؤسسه غيرانتفاعي نقش جهان ـ اصفهان *
امكانـات   -5جوايز نقدي بـراي برونـدادهاي پژوهشـي     -4تخفيف شهريه به دانشجويان برتر هر دوره  -3تسهيالت وام شهريه دانشجويي(از طريق صندوق رفاه دانشجويان)  -2پرداخت شهريه اقساطي  -1

نشاني: اصفهان، بهارستان، خيابـان وليعصـر(عج)، خيابـان     -9 سلف (ناهارخوري) -8شركت دادن دانشجويان در طرح هاي پژوهشي صنعتي -7اينترنت بي سيم  -6آزمايشگاهي، كارگاهي و رايانه اي مجهز 
   03136817000نمابر: 031-36826056-8تلفن:  8144167984كدپستي:  1001فروردين غربي، خيابان شهيد جعفر مراديان، پالك 

  www.nourdanesh.ac.ir ه:نشاني وبگا  ـ ميمه دانشمؤسسه غيرانتفاعي نور  *
تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي و رايانـه اي و اينترنـت بـي     -3باشد. موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر مي-2. هماهنگي الزم براي معرفي دانشجويان به خوابگاه هاي خودگردان  -1

موسسه پيگيري هاي الزم جهت دريافت كمك هزينه تحصيل (وام شهريه دانشـجويي) بـراي    -5دانشجويان رتبه هاي اول، دوم و سوم از تخفيف شهريه بهره همند مي شوند.  -4سيم در موسسه داير است. 
همكـاري بـا    -7سرويس اياب و ذهاب و وعده ناهار دانشجويي با نرخ مصوب مناسب براي دانشجويان مهيا مي باشد.  -6طريق صندوق رفاه دانشجويان به عمل خواهد آورد.  كليه دانشجويان واجد شرايط از

ارايـه كارگـاه هـاي تخصصـي و      -9كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيسـتي.   طرف قرارداد با -8درصد.  25بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ايثارگران با درصد جانبازي باالي 
 نشاني: استان اصفهان، شهرستان ميمـه، ميـدان اصـفهان، بلـوار     - 11دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند بود. -10صدور گواهينامه معتبر بين المللي با همكاري ارگان هاي ذيربط. 

   45427600نمابر:  031-45427601-4دانش. تلفن: 
  www.noorhedayat.ac.ir ه:نشاني وبگا  هدايت ـ شهركردمؤسسه غيرانتفاعي نور  *
  .اختصاص وام شهريه -3 اينترنت بي سيم در خوابگاه داير است. -2موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر مي باشد. -1

  www.novinardebil.ac.ir ه:نشاني وبگا  ـ اردبيل غيرانتفاعي نوينمؤسسه  *
  .ورزشي –تخفيف به نفرات اول و دوم و سوم برتر علمي  -2. دسترسي آسان به موسسه واقع شدن در مركز شهر -1

  www.vahdat.ac.ir ه:نشاني وبگا  مؤسسه غيرانتفاعي وحدتـ  تربت جام *
همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصـوص پرداخـت شـهريه ثابـت و متغيـر       -3دانشجويان داراي رتبه اول تا سوم در هر ترم از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. -2. داراي خوابگاه خودگردان -1

ارايـه تسـهيالت وام   -5شهريه ثابـت در هرنيمسـال تحصـيلي برخـوردار خواهنـد شـد.        %20داوطلباني كه اين موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند از تخفيف  -4فرزندان شهيد و ايثارگر 
برخـورداري از تخفيـف ويـژه در شـهريه ثابـت      -8غذاي گرم دانشجويي با نـرخ مصـوب مناسـب    -7سرويس اياب و ذهاب، امكانات ورزشي و اينترنت رايگان -6شهريه صندوق رفاه به دانشجويان متقاضي 

  05152547001كيلومتر يك جاده تربت جـام مشـهد تلفـن:    -تربت جام نشاني:  -9شجوياني كه در سطح استان و باالتر موفق به كسب رتبه اول تا سوم در مسابقات قرآني و ورزشي شوند. نيمسال براي دان
  05152533866نمابر:    05152529257

 www.bir-.ac.irنشاني وبگاه:  بيرجند ـ هرمزانمؤسسه غيرانتفاعي * 
   056-32425151تلفكس:  056-32425252 تلفن: . 6بيرجند، خيابان شهدا، شهدانشاني: 

 www.hashtbehesht.ac.irنشاني وبگاه:  اصفهان اصفهان پويا ـمؤسسه غيرانتفاعي هشت بهشت  *
وام كمـك   -3همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران درخصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شـهيد و ايثـارگر.    -2اين موسسه داراي خوابگاه خودگردان جهت دانشجويان دختر و پسر مي باشد.  -1

رايانـه  زات و امكانات ورزشـي، تجهي -6 .دانشجويان از مشاورين تحصيلي،روانشناختي، بهداشتي و پزشكي مجرب به صورت رايگان بهره مند خواهند شد -4گيرد. شهريه به دانشجويان واجد شرايط تعلق مي
شيراز، بعد از سيتي سـنتر، روبـروي شـهرك    -جاده اصفهان 6نشاني: اصفهان، دروازه شيراز، كيلومتر  -8 .اياب و ذهاب و تسهيالت الزم جهت رفت و آمد -7 .اي مورد نياز و اينترنت بي سيم در محل موسسه

   03136540830تلفكس:  03136540168 زمايش تلفن:آ
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  (براي دانشجويان سال آخر)فرم مخصوص معدل                                               1398سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهآزمون  انتخاب رشتهدفترچه راهنماي 

    323صفحه   
 

  محل درج شماره پرونده
              

              

 

  هاي كارشناسي فرم مخصوص ميانگين تعداد واحدهاي گذرانده دانشجويان سال آخر دوره
  1398در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال كننده شركت 

  

  باسمه تعالي

                     
  1398تاريخ:           /         /           

  ..............................................................................شماره:                      

  

  ......................................................................... به شماره شناسنامه: ...................................................... فرزند: ................................................................................ نام و نام خانوادگي: :دانشجو از:

  ......................................... در سال تحصيلي: ................................................................................................................................................: ورودي رشته ................................. لد سال:متو                 

  ............................................................................................................................... معاونت محترم آموزشي دانشگاه / مؤسسه آموزش عالي به:

  با سالم و احترام      

  ............................................................................................................................................................در رشته امتحاني  اينجانبخواهشمند است مقرر فرمايند، با توجه به اينكه     
نگين واحدهاي گذرانده اينجانب را ، مياامشركت نموده و مجاز به انتخاب رشته شده 1398سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهآزمون 

  جهت اعالم به سازمان سنجش آموزش كشور گواهي نماييد.  30/11/1397تا تاريخ 

    

  نام، نام خانوادگي و امضاي دانشجو:

  1398/       /          تاريخ تكميل فرم:
  

  
  ..................................................به شماره شناسنامه  ..................................................زند فر ......................................................................................شود كه خانم/آقاي وسيله تأييد ميبدين

  بوده و ميانگين واحدهاي ......................................................................................................... .................................................................دانشجوي سال آخر رشته    13       متولد سال  
  اعشار     صحيح                                                                                                                                   

  و به حـروف                                      20تا  0در اين دانشگاه/ مؤسسه آموزش عالي، برمبناي   30/11/1397گذرانده ايشان تا تاريخ 
  واحد درسي گذرانيده است.                       باشد. ضمناً نامبرده تا تاريخ فوقمي                                                                  

   

  

  معاون آموزشي                          
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي                                                                                                                  

   

  تذكرات:
اند، بايستي ضمن درج شركت نموده و مجاز به انتخاب رشته شده 1398سال كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي كه در آزمون  -1

، اين فرم را در دو نسخه به حوزه معاونت آموزشي محل »الف«كارنامه)، در قسمت  1رقمي مندرج در قسمت  7پرونده (شماره  كامل مشخصات خود و شماره
ه نسبت به دريافت اين فرم اقدام ننموده و معدل خود را در زمان انتخاب رشته، اشـتباه  التحصيلي خود ارائه نمايد. بديهي است آن دسته از داوطلباني كفارغ

  شدگان نهايي قرار گيرند قبولي آنان لغو و با آنان مطابق ضوابط و مقررات رفتار خواهد شد.در صورتي كه در رديف پذيرفته درج نمايند،
آن را تكميل، تأييد و پس از مهر و امضاي معـاون  » ب«ت فرم تكميل شده از داوطلبان مذكور، قسمت ها و مؤسسات آموزش عالي بايد پس از دريافدانشگاه -2

م در خصـوص  آموزشي، آن را ثبت و يك نسخه از اين فرم را تحويل داوطلب و نسخه دوم را در پرونده دانشجو بايگاني نمايند، تا در صورت هرگونه استعال
  اند بر اساس اين مدرك بررسي و پاسخ الزم را ارائه نمايد.وضعيت معدل داوطلب، دانشگاه بتو

ولي ارائـه  دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي، الزم است پس از دريافت فرم تأييد شده آن را نزد خود نگه داشته تا در صورت قبولي به مؤسسه محل قب -3
التحصـيلي آنهـا   شوند، معدل فـارغ التحصيل ميفارغ كارشناسي ارشد ناپيوستهتايج آزمون نمايند. ضمناً آن دسته از داوطلباني كه پس از اين مرحله و اعالم ن

نام بعمل خواهد آمد. هرگونه اعالم تغيير معدل براي اين دسته از داوطلبـان مغـايرت   مالك نبوده و با همين معدل (ميانگين مندرج در اين فرم) از آنان ثبت
  ر خواهد شد.محسوب شده و طبق ضوابط با آنان رفتا

شوند و در التحصيل ميفارغ 31/6/98التحصيل شده و يا حداكثر تا تاريخ فارغ 30/11/97آن دسته از دانشجويان سال آخر مقطع كارشناسي كه تا تاريخ  -4
التحصـيالن تـا تـاريخ    فـارغ  اند، الزم اسـت نسـبت بـه ويـرايش آن (بـراي     مرحله توزيع كارت نسبت به ويرايش معدل مقطع كارشناسي خود اقدام ننموده

خواهند شد، ميانگين نمـرات   التحصيلفارغ 31/6/98تاريخ آموختگي) و يا دانشجويان سال آخر كه حداكثر تا معدل مندرج در مدرك دانش 30/11/97
  اقدام نمايند. 30/11/1397واحدهاي درسي گذرانده شده تا تاريخ 

اند، نيازي بـه  منتشر شده) تكميل و تأييد نموده 13/3/98اطالعيه توزيع كارت كه در تاريخ قبالً (فرم مندرج در ا ضمناً آن دسته از داوطلباني كه اين فرم ر -5
    تكميل مجدد اين فرم ندارند.
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 التحصيالن رتبه اولفرم تأييديه فارغ                                                                                    1398ل سا ناپيوسته دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد

    324صفحه   
  

  محل درج شماره داوطلبي
              

              
  محل درج شماره پرونده

              

  

  ها و مؤسسات آموزش عاليكارشناسي دانشگاههاي التحصيالن رتبه اول دورهفرم تأييديه فارغ
  1398سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهدر آزمون 

  
  1398//                    تاريخ:                                        باسمه تعالي                     

                       
  ...................................................شماره:                         

  
  

  

  ..........................................: به شماره شناسنامه .................................... فرزند: .......................................................... نام و نام خانوادگي: دانشجو از:
  .......................................... در سال تحصيلي:  ........................................................................ ورودي رشته: ........................ متولد سال:                    

  

  ................................................................................... معاونت محترم آموزشي دانشگاه / مؤسسه آموزش عاليبه: 
      

  با سالم و احترام      
ام و واجـد  خواهشمند است مقرر فرمايند، با توجه به اينكه در مرحله اول اعالم نتايج اين آزمـون مجـاز بـه انتخـاب رشـته شـده          

باشم ضمن تأييد اين فرم، مراتب از طريق مقتضي (بر اسـاس بنـد تـذكرات    التحصيالن رتبه اول ميشرايط استفاده از امتيازات فارغ
  به سازمان سنجش آموزش كشور براي برخورداري از امتياز رتبه اولي در اين آزمون، منعكس گردد.مندرج در ذيل اين فرم) 

  نام، نام خانوادگي و امضاي دانشجو:  
  

  1398/       /          تاريخ تكميل فرم:
  

   ......................................به شماره شناسنامه  ................................فرزند  .......................................................آقاي /شود كه خانمبدينوسيله تأييد مي

  عالي مشغول به تحصيل گرديده و در در اين دانشگاه/ مؤسسه آموزش 13     /   /          در تاريخ      13       متولد سال  

   ...................................................در رشته تحصيلي  13   /    /      واحد در تاريخ    ..................نيمسال با گذراندن تعداد  .................مدت 

  التحصيل شده است.از اين دانشگاه/ مؤسسه آموزش عالي، با احراز رتبه اول فارغ                  با معدل كل           
  

  معاون آموزشي     
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي   

  
 

  

  تذكرات:
هاي كارشناسي (پيوسـته و ناپيوسـته) و كارشناسـي ارشـد بـه      پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان در دورهنامه آيين«دانشجو الزم است مشمول مفاد  -1

نيـز  و مؤسسات آمـوزش عـالي    هاشوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به كليه دانشگاه 5/5/93مورخ  77897/21شماره 
  در همين دفترچه درج شده است.نيز اي از آن ياز رتبه اولي در اين آزمون باشد كه خالصهشده است، براي استفاده از امت بالغا
ايـن فـرم، فـرم    » الف«هاي داوطلبي و پرونده مندرج در كارنامه نتايج اوليه، در قسمت التحصيل رتبه اول ضمن درج كامل مشخصات خود، شمارهفارغ -2

  التحصيلي خود ارائه نمايد.مذكور را به حوزه معاونت آموزشي محل فارغ
آن را در صـورتي كـه واجـد    » ب«التحصيل رتبه اول، قسمت از دريافت فرم تكميل شده از داوطلبان فارغها و مؤسسات آموزش عالي بايد پس دانشگاه -3

وارد  در پرتال اينترنتي رتبه اول اين سازمان 23/5/1398تا تاريخ  13/5/1398از تاريخ ، تكميل و تأييد نموده و باشندشرايط استفاده از امتياز رتبه اولي مي
گـردد و  التحصـيالن منظـور نمـي   و اين فرم را در پرونده دانشجو بايگاني نمايند. بديهي است در غير اينصورت امتياز رتبـه اول بـراي ايـن قبيـل از فـارغ     

  د بود. مسئوليتي متوجه اين سازمان نخواه هيچگونه
  گردد، اعمال نخواهد شد. واصل 3بند التحصيالن رتبه اول به طريق ديگري غير از چنانچه اطالعات فارغ -4
صورت ناقص از طريق پرتال التحصيلي داوطلبي، اطالعات بهصورت كامل تكميل نگردد و يا اينكه از طريق مؤسسه فارغبديهي است چنانچه اين فرم به -5

مند شوند و هيچگونه مسـئوليتي متوجـه ايـن سـازمان     ارسال گردد، موجب خواهد شد اين دسته از داوطلبان نتوانند از امتياز رتبه اولي بهرهبه اين سازمان 
  نخواهد بود و اين سازمان به اعتراضات واصله در اين خصوص پاسخگو نخواهد بود.
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 نويس فرم انتخاب رشته اينترنتيپيش                                                                                   1398سال  ناپيوسته دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد

    325صفحه   
  

 نويس فرم انتخاب رشته اينترنتيپيش
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                                1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال        

     
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور
www.sanjesh.org  

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


