
مرکز سنجش و پذیرش 

دانشگاه آزاد اسالمی                               

من امیدوارم که شـما آقـایان و سـایرین کمک کنید تا این دانشــگاه که بــه پیشــنهاد

آقاي هاشمی تأسیس گردید و پیشنهادخوبی است فعالیتش زیاد گردیده وتوسعه یابد.

:« «رهامام خمینی 

دانشگاه آزاد اسالمی ، یک امید براي سیل مشتاقان تحصیالت عالی در سراسر کشور است.                  

مقام معظم رهبري:

 

                دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلی  آزمون                دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلی  آزمون
     کارشناسی ارشد ناپیوسته و ثبت نام دوره بدون آزمون (استعدادهاي درخشان)      کارشناسی ارشد ناپیوسته و ثبت نام دوره بدون آزمون (استعدادهاي درخشان) 

                            کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1396                             کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1396 

                دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلی  آزمون
     کارشناسی ارشد ناپیوسته و ثبت نام دوره بدون آزمون (استعدادهاي درخشان) 

                            کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1396 

آیت اله هاشمی رفسنجانی :

امروز انقالب و نظام اسالمی به دانشگاه آزاد اسالمی می بالد.                  
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  » سمه تعالیاب  «
  

  )استعدادهاي درخشان(فهرست مندرجات دفترچه راهنماي انتخاب رشته دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته با آزمون و بدون آزمون
  دانشگاه آزاد اسالمی 1396سال  

  
  صفحه    

    3    : مقدمه 
    3    :  انتخاب رشته و پذیرش دانشجو

    3    :  بدون آزمون اسی ارشد کارشننام در دوره  شرایط و نحوه ثبت
    6     التحصیالن رتبه اول مقطع کارشناسی  فارغ

    6    :  سهمیه رزمندگان و ایثارگران
    6    :  پذیرش اتباع خارجی
    7    :  انتخاب رشته اینترنتی

    7    :  تذکرات مهم
    9  :با آزمون و بدون آزمون کارشناسی ارشد ها و واحدهاي دانشگاهی دوره  نام و کد رشته:   1جدول شماره 
    92    :کد و نام واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی که در آنها دوره کارشناسی دایر است:   2جدول شماره 
    93    :شرایط خدمت وظیفه عمومی :  3جدول شماره 
    94  :محل تولد داوطلب  نام و کد استان به همراه نام و کد شهرستان:   4 جدول شماره
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  سمه تعالیاب
  

  : مقدمه 
دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی یکی از ارزشـمندترین  
. منابعی است که جامعه براي پیشرفت و توسعه در اختیار دارد

اي کـه در تولیـد دانـش     کننـده  این نهاد به جهت نقش تعیـین 
دارد بعنـوان یکــی از  ) آمــوزش(و انتقــال دانـش  ) پـژوهش (

ه کشورها مد نظر قـرار گرفتـه   هاي تعیین میزان توسع شاخص
با توجه به رشد قابل مالحظه متقاضیان آمـوزش عـالی   . است

کشور و محدودیت ظرفیت پـذیرش در تحصـیالت تکمیلـی    
هاي نوین گزینش علمی دانشجو به جهت انتخاب  انتخاب شیوه

دانشـگاه آزاد اسـالمی در   . باشـد  اصلح اجتنـاب ناپـذیر مـی   
دوره هـاي  نشـجو در  چارچوب قانون سـنجش و پـذیرش دا  

 تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
سنجش و پذیرش در دوره هاي تحصیالت و مصوبات شوراي 

اقــدام بــه پــذیرش دانشــجو در مقطــع  96در ســال  تکمیلـی 
از میان داوطلبان شـرکت کننـده در    کارشناسی ارشد ناپیوسته

زمان سـنجش  سـا  کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته   آزمون ورودي 
  .نماید می

  انتخاب رشته و پذیرش دانشجو  – الف
  : انتخاب رشته ) 1

نتایج اولیه وضعیت علمی داوطلبان به صـورت کارنامـه و   
براساس نمره کل و رتبه آنان با توجه به سـهمیه و کـد رشـته    
امتحانی که داوطلب در آزمون آن شرکت نموده است توسـط  

  .سازمان سنجش اعالم خواهد شد
منظور شرکت داوطلبان عالقمند به پذیرش در دانشـگاه   به

انتخاب رشته توسط سازمان سنجش  دسترسیآزاد اسالمی کد 
آموزش کشور در کارنامه اعالم نتایج اولیه درج شده اسـت و  

توانند نسبت به انتخاب  می کد دسترسیداوطلبان براساس این 
  .رشته در دانشگاه آزاد اسالمی اقدام نمایند

مجاز به انتخاب رشـته ضـرورت    کلیه داوطلبان : 1 تبصره
دارد با توجه به نتایج درج شده در کارنامه صـادره از سـوي   
سازمان سنجش آموزش کشور و با مراجعه به سامانه انتخـاب  

 www.azmoon.orgرشته دانشگاه آزاد اسـالمی بـه آدرس   
دفترچـه راهنمـا نسـبت بـه انتخـاب       مراجعه و ضمن مطالعه

متناسب با کد مجموعـه امتحـانی   محل /کد رشته 100حداکثر 
  .خود اقدام نمایند

داوطلبانی که عالوه بر کد رشته امتحانی اول در  : 2تبصره 
  کد رشته امتحـانی دوم نیـز ثبـت نـام و در آزمـون شـرکت       

حـانی  محلهاي متناسب با کد رشته امت/توانند رشتهاند مینموده
محل /رشته 100دوم خود را براساس اولویت موردنظر در میان 

  .انتخابی درج نمایند
داوطلبان الزم اسـت کـارت اعتبـاري انتخـاب      : 3تبصره 

ریال را از طریق سامانه فوق خریـداري   400000رشته به مبلغ 
نمایند با توجه به این که پـس از خریـداري کـارت اعتبـاري     

یري آن وجود ندارد لذا بـه داوطلبـان   نام امکان باز پس گ ثبت
شـود پـس از آگـاهی از شـرایط و ضـوابط       اکیداً توصیه مـی 

  .انتخاب رشته نسبت به خرید کارت اعتباري اقدام نمایند
عدم مراجعه به سامانه به منظور انتخاب رشته در  : 4تبصره 

هـاي   دانشگاه آزاد اسالمی در موعد مقـرر و مطـابق اطالعیـه   
ه انصراف از پذیرش در دانشـگاه آزاد اسـالمی   صادره به منزل

تحـت  رشته بوده و پس از انقضاي مهلت مقرر امکان انتخاب 
  .هیچ شرایطی وجود نخواهد داشت

  :  پذیرش نهایی داوطلبان) 2
، نتایج نهایی پس از پایان مهلت مقرر براي انتخاب رشته –

داوطلبان شرکت کننده توسط سازمان سنجش آموزش کشـور  
 .خواهد شد اعالم

کارشناسی ارشد ناپیوسته نام در دوره  شرایط و نحوه ثبت - ب
  )استعدادهاي درخشان(بدون آزمون 

ــماره   ــنامه ش ــاس بخش ــورخ  19171/70براس  26/3/94م
هاي برتـر   نامه جامع پذیرش بدون آزمون استعداد موضوع آئین

هاي تحصیلی باالتر  التحصیالن ممتاز براي ورود به دوره و فارغ
  :ر دانشگاه آزاد اسالمی د

کلیه حائزین شرایط درخواست کننده دوره کارشناسـی   : 1بند 
التحصـیالن ممتـاز براسـاس     ارشد شامل استعدادهاي برتـر و فـارغ  

بـراي   17هـاي غیـر علـوم انسـانی و      براي رشته 16حداقل معدل 
نامـه اجرایـی    هاي علوم انسانی و سایر شرایط مندرج در شیوه رشته

هـاي مـرتبط    متیازات حاصل از معـدل و سـایر شـاخص   براساس ا
ــت   ــاس ظرفی ــابی و براس ــک از   10ارزی ــر ی ــراي ه ــدي ب درص

  .هاي انتخابی گزینش علمی خواهند شد محل/رشته
آموختگـان واجـد شـرایط در هـر سـال       پذیرش دانش : 2بند 

تحصیلی تنها براي یک بار و فقط در همان سال در رشـته همنـام و   
  .است متجانس امکان پذیر
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ترم تابستانی و مرخصی بدون احتساب سـنوات جـزء    : 3بند 
شوند مشروط به این کـه تعـداد    هاي تحصیلی محسوب نمی نیمسال
نیمسال و براي  8هاي تحصیلی براي دوره کارشناسی پیوسته  نیمسال

  .نیمسال بیشتر نشود 4دوره کارشناسی ناپیوسته 
ه دالیلی خارج دانشجویانی که طول مدت تحصیلشان ب : 4بند 

مانند بیماري، مأموریت والدین یا همسـر، ازدواج و  (از اختیار خود 
حـداکثر دو نیمسـال تحصـیلی بـیش از     ) طالق و یا به دلیل زایمان

نامه شود در صـورت تأییـد کمیسـیون مـوارد      مدت مجاز این شیوه
  .توانند از این تسهیالت استفاده نمایند خاص دانشگاه می

هـایی کـه    رشـته ) کارشناسی ناپیوسته(وختگان آم دانش : 5بند 
نیمسال  5براساس سرفصل مصوب طول مدت تحصیل آنان حداقل 

نامه برخوردار شـوند   توانند از مزایاي این آئین تعریف شده باشد می
شـود و تنهـا    این موضوع شامل دروس پیش نیاز دانشـگاهی نمـی  (

  ).سرفصل مصوب مالك عمل خواهد بود
شته یا محل تحصیل افراد پذیرفتـه شـده مجـاز    تغییر ر : 6بند 

  .نیست
سازي شده باشـند،   دانشجویانی که داراي دروس معادل : 7بند 

  .شوند نمی )استعدادهاي درخشان( شامل پذیرش بدون آزمون
داوطلبان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسـته بـدون    : 1تذکر 

 100مجاز به انتخـاب حـداکثر    )استعدادهاي درخشان(آزمون
محل از یک مجموعه از جدول شماره یک این دفترچـه  /شتهر

  .باشند راهنما می
اسـتعدادهاي  (داوطلبـان پـذیرش بـدون آزمـون      : 2تذکر
در دوره کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته کـه مشـمول      )درخشـان 

باشند بایستی شرایط اشـاره شـده در    خدمت وظیفه عمومی می
راهنمـا  مورد مشموالن وظیفه عمومی مندرج در این دفترچـه  

  .را عیناً دارا باشند) »3«جدول شماره (
ــت  ــوه ثب ــام در دوره  نح ــد  ن ــی ارش ــدون  کارشناس ب

   :)استعدادهاي درخشان(آزمون
 400000تواننـد بـا پرداخـت مبلـغ      داوطلبان این دوره می

در زیـر بـه   . نام خریداري نمایند ریال یک کارت اعتباري ثبت
وره بدون آزمون نیز به نام اینترنتی براي د نحوه تکمیل فرم ثبت

  .شود طور خالصه اشاره می
خـانوادگی،   مربوط به اطالعات نام، نام 12الی  1بندهاي  -

سـري و  شماره شناسنامه، کد محل تولد، تولد،  تاریخنام پدر، 
شـماره ملـی،   سریال شناسنامه، کد محـل صـدور شناسـنامه،    

 کد محل تولد و کـد ( .باشد داوطلبان میو مذهب دین  ،جنس
این دفترچه راهنما » 4«محل صدور شناسنامه از جدول شماره 

  ).باشد قابل استخراج می
مربوط به شماره تلفن ثابـت، پـیش   :  16الی  13بندهاي  -

شماره شهرستان، شماره تلفن همراه و نشانی پست الکترونیکی 
وارد نمودن صفر در ابتـداي پـیش شـماره    . (باشد داوطلب می
  ).الزامی است

مربوط به نشـانی محـل سـکونت،    :  19الی  17ي بندها -
باشـد کـه الزم    استان محل سکونت و کد پستی ده رقمی مـی 

  .است داوطلبان اطالعات آن را با دقت تکمیل نمایند
نشانی داوطلبان الزم است دقیقاً به صورت مشخص شـده  

... نام شامل، شهر، خیابان، کوچه، پـالك، طبقـه و    در فرم ثبت
رقمـی وارد   10پستی الزم اسـت بـه صـورت    کد . وارد شود

  .شود
مربـوط بـه نـوع وضـعیت خـدمت وظیفـه        20بندهاي  -

» 3«داوطلبان مرد است که الزم است با توجه به جدول شماره 
وضعیت خدمت وظیفه و دیگر مندرجات این دفترچـه راهنمـا   

   .نسبت به تعیین خدمت وظیفه خود اقدام نمایند
غیر ایرانی دارد که الزم اسـت  اختصاص به اتباع  21بند  -

. هاي مربوطه را انتخاب نمایند این گونه داوطلبان یکی از گزینه
  .اتباع ایرانی از انتخاب این بند خودداري نمایند

به منظور ساماندهی و تسهیل فرآیند انجام امور کنسولی  -
متقاضیان غیر ایرانـی، کلیـه داوطلبـان غیـر ایرانـی متقاضـی       

بایسـت   می مـی و مراکز دانشگاه آزاد اسال تحصیل در واحدها
نـام خـود در وب سـایت مرکـز سـنجش و       بعد از انجام ثبت
نسبت به تکمیـل و ارسـال اطالعـات خـود      ،پذیرش دانشگاه

  .مطابق مراحل ذیل اقدام نمایند
مراجعه به وب سایت سازمان امور دانشـجویان وزارت   -1

  . www.saorg.irعلوم، تحقیقات و فناوري به 
  .»دانشجویان غیر ایرانی«مراجعه به بخش درگاه  -2
  .تکمیل اطالعات و اخذ کد پیگیري -3
پس (الملل دانشگاه آزاد اسالمی  تماس با اداره کل بین -4

به منظور پیگیـري امـور   ) روز از تاریخ اخذ کد مربوطه 15از 
  .کنسولی

  )021-47352424: و فکس  021 – 47352425: تلفن (
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باشـد   مربوط به فایل تصویر عکس داوطلبان مـی  22بند  -
در فـرم اطالعـات   » تأییـد و ادامـه  «که پس از انتخاب گزینه 

فردي در صورت عدم وجود خطا در اطالعات ارسـالی، فـرم   
  . شود ارسال عکس نمایش داده می

فایل تصویري تهیه شـده توسـط داوطلـب بایـد داراي      –
   :ذیل باشد شرایط 

 6×  4یا  3×4فایل مربوطه الزم است با اسکن از عکس  -1
و بـا   dpi100و با درجه وضـوح   256Grayscaleبه صورت 

  .ذخیره شده باشد JPgفرمت 
  .کیلوبایت باشد 70حجم فایل تصویر ارسالی باید کمتر از  -2
شود، الزم است  عکسی که تصویر از روي آن تهیه می -3

  .در سال جاري تهیه شده باشد تمام رخ بوده و
پیکسل و  200×  300ابعاد تصویر ارسالی باید حداقل  -4

  .پیکسل باشد 300×  400حداکثر 
تصویر باید در جهت صحیح و بـدون چـرخش تهیـه     -5

  . شده و فاقد هرگونه حاشیه زاید باشد
تصویر داوطلب باید واضح و مشخص بوده و اثر مهر،  -6

که منجر به مخدوش و نامشخص بـودن  منگنه و سایر مواردي 
  .شود در تصویر وجود نداشته باشد چهره داوطلب می

عکس خود  فایل» …Browse«داوطلب با انتخاب گزینه 
پس از ارسال فایل عکس نمونه تصـویر  . نماید را مشخص می

در ایـن  . شـود  فایل مربوطه در کادر ذیل فرم نمایش داده مـی 
سـال عکـس خـود گزینـه     مرحله داوطلب الزم است جهت ار

و در صورت نیاز به اصالح و یا تغییر اطالعات  »تأیید و ادامه«
  .را انتخاب نماید» مرحله قبلی«فردي گزینه 

امکان » مرحله قبلی«داوطلب تنها با انتخاب گزینه  :تبصره 
بازگشت به صفحه قبلی را خواهد داشت لذا به داوطلبان اکیداً 

مرورگـر خـود   » Back«نـه  شـود از انتخـاب گزی   توصیه مـی 
هـا را   اجتناب نمایند در غیر این صورت الزم است کلیه پنجره

  .نام را مجدداً از ابتدا آغاز نمایند بسته و مراحل ثبت
در صـورت عـدم   » تأیید و ادامـه «پس از انتخاب گزینه  -

نمایش پیغام خطا، فرم اطالعات نمایش داده شده در غیر ایـن  
ا مشاهده نـوع خطـا نسـبت بـه     صورت داوطلب الزم است ب

  .اصالح فایل عکس و ارسال مجدد آن اقدام نماید

اي است که داوطلب در مقطع  مربوط به نام رشته 24بند  -
  .التحصیل شده است کارشناسی فارغ

مربوط به دانشگاه صادر کننده مـدرك تحصـیلی    25بند  -
» 2«را از جدول شـماره   توانند کد آن باشد که داوطلبان می می

  .استخراج و در محل مربوطه درج نمایند
معدل کل، نیمسال پـذیرش  مربوط به  29الی  26بندهاي  -

  .باشد التحصیلی داوطلبان می تاریخ فارغو 
مربوط به کد مجموعه انتخابی است که داوطلبان  30بند  -

استخراج و در محـل مربوطـه   » 1«بایست از جدول شماره  می
  .ماینددرج ن

بـدون   کارشناسی ارشد ناپیوستهمتقاضیان شرکت در دوره  :تذکر مهم 
اي متجانس و همنـام بـا رشـته     باید رشته )استعدادهاي درخشان(آزمون 

انتخـاب نماینـد و در   در مجموعه التحصیلی دوره کارشناسی خود را  فارغ
   .باشند  التحصیل شده نام از مقطع کارشناسی فارغ زمان ثبت

واحدهاي دانشگاهی انتخـابی  /رشتهمربوط به کد  31بند  -
اسـتخراج و   »1«بایست از جدول شماره  است که داوطلبان می

  .در محل مربوطه درج نمایند
پس از طی مراحل فوق الزم اسـت داوطلبـان متقاضـی     -

ــرکت در دوره  ــته شـ ــد ناپیوسـ ــی ارشـ ــدون  کارشناسـ بـ
اطالعـات  اقدام به تأییـد نهـایی   )استعدادهاي درخشان(آزمون

  .ورودي نمایند
  : هاي مهم  توضیحات و توصیه  – ج

اسـتعدادهاي  (گردد امتیاز پذیرش بدون آزمون تأکید می -1
التحصیالن  در دانشگاه آزاد اسالمی تنها مختص فارغ )درخشان

نام و  باشد لذا سایر افراد از ثبت ممتاز دانشگاه آزاد اسالمی می
  .خودداري نمایندارسال هرگونه تقاضا در این زمینه 

ــدون    -2 ــذیرش بـ ــاز پـ ــتفاده از امتیـ ــیان اسـ متقاضـ
اکیداً از ارسال هرگونه مدرك و ) استعدادهاي درخشان(آزمون

سند و یا تصاویر آنها به مرکـز سـنجش و پـذیرش دانشـگاه     
بدیهی است این مرکز رأساً نسبت به استعالم . خودداري نمایند

ـ     التحصـیالن   ارغوضعیت این گونـه متقاضـیان از اداره کـل ف
  .دانشگاه اقدام خواهد نمود

محـل  /اولویت پذیرش فـرد در مرحلـه اول در رشـته    -3
باشد لکن چنانچه به هر دلیلی  دانشگاهی فراغت از تحصیل می

محدودیت ظرفیت پذیرش و یا عدم دایر بـودن رشـته مـورد    (
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امکان پذیرش ) تقاضا در محل دانشگاهی از فراغت از تحصیل
پیوسـته یـا   (حل تحصیل در دوره کارشناسـی  فرد در واحد م

گانه وي مـالك   100هاي  وجود نداشته باشد اولویت) ناپیوسته
  .بررسی قرار خواهد گرفت

ــدون    -4 ــذیرش ب ــاز پ ــق امتی ــدگان از طری ــه ش پذیرفت
تنهـا مجـاز بـه تحصـیل در      )اسـتعدادهاي درخشـان  (آزمون
محل دانشگاهی تعیـین شـده توسـط مرکـز سـنجش و      /رشته

نـام،   دانشگاه خواهند بـود و در صـورت عـدم ثبـت    پذیرش 
  .پذیرش آنها منتفی تلقی خواهد شد

ــدون    -5 ــذیرش ب ــاز پ ــق امتی ــه از طری ــجویانی ک دانش
نـام   هاي دانشگاهی ثبت در محل )استعدادهاي درخشان(آزمون

هاي دانشـگاهی را   کنند حق درخواست انتقال به سایر محل می
  .نخواهند داشت

   :رتبه اول مقطع کارشناسی  التحصیالن فارغ –د 
التحصیل ممتاز هر رشته در محل دانشگاهی دانشـگاه   فارغ

ـ  داراي امتیـازات درج شـده در    کـه ت آزاد اسالمی فردي اس
   :موارد زیر باشد 

محـل   التحصیل رتبه اول هـر سـال تحصـیلی    فارغ -1  بند
داراي دانشگاهی، فردي است که در رشته تحصـیلی مربوطـه   

التحصـیالن آن سـال تحصـیلی     فارغ  کل در بین باالترین معدل
  .باشد

التحصـیل رتبـه اول هـر سـال،      براي تعیـین فـارغ   -2 بند
دانشجویان رشته یا گرایشی را که حداکثر تا پایان تیر ماه هـر  

التحصیل شده و مشمول شرایط و ضوابط تعیین شده  سال فارغ
ن هر رشته التحصیال کنند و از میان فارغ باشند با هم مقایسه می

فردي که میانگین کـل بـاالتري را کسـب     ،و گرایش هر سال
رشته و یا گـرایش مشـخص    نکرده باشد به عنوان رتبه اول آ

  .گردد می
التحصیالن باید از طریق آزمون سراسري وارد  فارغ -3بند

دوره تحصیلی شده باشند و حداکثر مدت تحصیل آنهـا بـراي   
سـال   2شناسی ناپیوسـته  سال و کار 4دوره کارشناسی پیوسته 

  .از زمان شروع به تحصیل در نظر گرفته شود
هایی کـه براسـاس سرفصـل     التحصیالن رشته فارغ -4  بند

هاي مـذکور در   مصوب، طول مدت تحصیل آنها بیش از زمان
  .توانند از این امتیاز استفاده نمایند باشد نیز می می 3بند 

مشروط نشده  هاي تحصیلی کدام از نیمسال در هیچ -5  بند
  .سازي شده باشند باشند و همچنین فاقد دروس معادل

در موارد استثنایی چنانچه چند نفـر داراي شـرایط    -6  بند
کامالً مساوي باشند فردي که مدت تحصـیل او حـداقل یـک    

شود و  تر باشد به عنوان رتبه اول رشته معرفی می نیمسال کوتاه
اول معرفـی   نهـا بـه عنـوان نفـر    آدر غیر این صـورت همـه   

  .گردند می
واجدین شـرایط برخـورداري از امتیـاز ممتـازین      -7 بند

درصــد ظرفیــت هــر  10(براســاس ظرفیــت محاســبه شــده 
درصد نمـره آخـرین فـرد     90(و حدنصاب قبولی ) شهر/رشته

بررسی و نتایج آنها اعالم خواهـد  ) شهر/قبولی عادي آن رشته
شود که در این مورد  بنابراین به داوطلبان اکیداً توصیه می. شد
گونه مدرکی را ارسال نکنند و تنها بـا مراجعـه بـه محـل      هیچ

خود را مطابق ضـوابط   درخواستدانشگاهی مربوطه موضوع 
  .نمایند اعالممربوطه 
التحصیالن ممتاز مقطـع کارشناسـی ناپیوسـته     فارغ -8 بند

 6الـی   1دانشگاه آزاد اسالمی نیز بـا رعایـت مفـاد بنـدهاي     
  .مند گردند از مزایاي مذکور بهره توانند می

واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی الزم است حـداکثر   -9 بند
هاي متقاضیان واجد شرایط را به مرکز  فرم 96مرداد ماه  15تا 

  .سنجش و پذیرش دانشگاه ارسال نمایند
   :سهمیه رزمندگان و ایثارگران  – هـ

ان و براساس قانون ایجاد تسـهیالت بـراي ورود رزمنـدگ     
ها و موسسات آمـوزش   جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه

هیأت محترم وزیران و قانون اصالح  18/2/1368عالی مصوب 
مجلـس محتـرم شـوراي     11/9/1371قانون مـذکور مصـوب   

اسالمی و همچنین با توجه به تصویب قـانون جـامع خـدمات    
» ب«و » الـف «رسانی به ایثـارگران، افـراد مشـمول بنـدهاي     

 4ها و تسهیالت مندرج در صفحات  اضی استفاده از سهمیهمتق
 سازمان سنجش 1دفترچه شماره (نام  دفترچه راهنماي ثبت 5و 

درصـد   25هـا   محـل /کد رشته، در هر یک از )آموزش کشور
یابـد کـه    ظرفیت بـه رزمنـدگان و ایثـارگران اختصـاص مـی     

درصــد و  80حدنصـاب نمـره علمــی الزم بـراي رزمنـدگان     
آخرین فرد پذیرفتـه شـده در    براي  درصد نمره 70ن ایثارگرا
   .باشد آزاد می گزینش

   :پذیرش اتباع خارجی  – ي
کلیه اتباع غیر ایرانی شرکت کننده در آزمون ورودي دوره 

، باید عالوه بر دارا بـودن  1396سال  کارشناسی ارشد ناپیوسته
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منـدرج در دفترچـه   (شرایط عمومی و اختصاصی این آزمـون  
، بنـد  )سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور     »1«اي شماره راهنم

نام اینترنتـی، عالمتگـذاري نمـوده     مربوط را در تقاضانامه ثبت
باشند بدیهی است چنانچه اتبـاع غیـر ایرانـی کـه در ردیـف      

نـام   شدگان نهایی این آزمون قرار گیرند در زمان ثبـت  پذیرفته
ش آنـان  تقاضانامه را عالمتگذاري ننموده باشند، پـذیر  16بند 

ضمناً کلیه اتباع غیر ایرانی شـرکت کننـده در   . لغو خواهد شد
نـام اتبـاع    داراي کلیه شرایط و ضوابط ثبـت  بایست میآزمون 

نـام   دفترچه راهنماي ثبت 4و  3مندرج در صفحات (  خارجی،
باشند و در غیـر  ) سازمان سنجش آموزش کشور »1«و شماره 

  .این صورت پذیرش آنان لغو خواهد شد
  

   :انتخاب رشته اینترنتی   – و
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته الزم است پـس از خریـد   

  : نام به شرح ذیل اقدام نمایند  شناسه و رمز اینترنتی ثبت
با مراجعه به سامانه انتخاب رشته اینترنتی مرکز سنجش  -1

و بـــا ورود  www.azmoon.orgو پـــذیرش بـــه آدرس 
انتخـاب   کد دسترسـی نام و  ثبتنام، رمز  اطالعات شناسه ثبت

  .رشته به سامانه انتخاب رشته وارد شوند
در صفحه دوم سامانه اطالعات اولیه داوطلـب شـامل    -2

مشخصات فردي و کد و عنوان رشته امتحانی وي نمایش داده 
  .شود می

توانند متناسب با کد رشته امتحـانی خـود    داوطلبان می -3
هـاي   محـل /میـان رشـته   محـل را از /کد رشته 100حداکثر تا 

     .مندرج در این دفترچه انتخاب نمایند» 1«  جدول شماره 
   

  : تذکرات مهم 
به استناد  5/11/93مورخ  34467مطابق بخشنامه شماره  -1

مصوبه نود و نهمین جلسه هیأت رئیسـه دانشـگاه کارکنـان و    
هـاي دانشـگاه آزاد اسـالمی مجـاز      اعضاي هیأت علمی محل

نشگاهی محل خدمت خود را به عنـوان محـل   نیستند واحد دا
  .تحصیل انتخاب نمایند

هاي واحد امـارات متحـده    پذیرفته شدگان نهایی رشته -2
عربی الزم است از نظر مقررات وظیفه عمومی حائز شـرایط و  
ضوابط اشاره شده در مورد مشـموالن وظیفـه عمـومی بـوده     

متحـده  همچنین شرایط الزم براي اخذ ویزا از کشور امـارات  
عربی را داشته باشند این افراد در صورتی مجاز به اسـتفاده از  

بـراي   کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته   معافیت تحصیلی در مقطع 
باشند کـه   می) دبی(ادامه تحصیل در واحد دانشگاهی امارات 

هاي تحصیلی قادر به پرداخت وثیقه خروج از  عالوه بر شهریه
بـه سـازمان   ) ریـال  150000000در حال حاضر مبلغ (کشور 

شهریه پذیرفته شدگان واحد امـارات  . وظیفه عمومی نیز باشند
شـود و حـدود سـه     متحده عربی به صورت ارزي دریافت می

  .باشد برابر شهریه واحدهاي داخل کشور می
هـا و مراکـز    شهریه پذیرفته شدگان واحـدها، پـردیس   -3

االنه المللی دانشگاه آزاد اسالمی براساس شهریه مصوب س بین
گردد و تا دو برابـر شـهریه    هاي دانشگاهی تعیین می این محل

  .باشد واحدهاي داخلی می
  با توجه به مقررات دانشـگاه آزاد اسـالمی جابجـایی،    -4

نامـه نقـل و انتقـال     انتقال و میهمانی دانشجویان مطـابق آئـین  
  .شود دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی انجام می

ــایی، -5 ــه جابج ــدها، ا  هرگون ــانی از واح ــال و میهم   نتق
المللی و برون مرزي به دیگر واحـدهاي   ها و مراکز بین پردیس

  .باشد دانشگاه آزاد اسالمی ممنوع می
نام و  دانشجویانی که پس از پذیرش در دانشگاه و ثبت -6

بـه  ) اعم از دانشجویان با آزمون و یا بدون آزمـون (اخذ واحد 
یل داشته باشند طبق ضوابط هر دلیلی تقاضاي انصراف از تحص

  .شوند و مقررات دانشگاه مشمول پرداخت هزینه انصراف می
  

دانشجویان کلیه مقـاطع تحصـیلی بابـت هزینـه     :  1تبصره 
برابر شهریه ثابت یـک   5/1بایستی معادل   انصراف از تحصیل،

  .نیمسال تحصیلی طبق تعرفه روز پرداخت نمایند
یل در یکــی از دانشــجویان شــاغل بــه تحصــ:  2 تبصــره

واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی که از طریق آزمـون در همـان   
واحد یا واحد دیگر پذیرفته شوند از پرداخت هزینه انصـراف  

  . باشند معاف می
بـا توجـه بـه مقـررات دانشـگاه آزاد اسـالمی       :  3تبصره 
انتقال و میهمانی دانشجویانی که به صـورت بـدون     جابجایی،

نامـه نقـل و    ذیرفته شده باشند، مطابق آئیندر دانشگاه پ آزمون
  .انتقاالت دانشجویی ممنوع است
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  96سال  کارشناسی ارشد ناپیوستهدوره )استعدادهاي درخشان (آزمون  بدوننام  فرم ثبت
  نویس اطالعات فردي پیش

1-  نام:      2 - خانوادگی  نام:      
3-  نام پدر:      4- روز   :تولد  تاریخ  ماه  سال  

5-  کد محل تولد:        6-  شماره شناسنامه:      
7- ناسنامهسري و سریال ش :          /      
8-  کد محل صدور شناسنامه :      9-   شماره ملی:      
10-  زن   :جنس   مرد  11-  دین :      12-  مذهب :      
13-  شماره تلفن ثابت:      14-  پیش شماره شهرستان:      
15-  شماره تلفن همراه:      16-  ست الکترونیکپ:      
17 -آدرس محل سکونت :      
18-  استان محل سکونت:      19-  ستی ده رقمیکد پ:      

20- ه ــوظیف خدمت  وضعیت:          

  . هستم سایر کشورها / هند / لبنان / عراق / ترکیه/  پاکستان/  افغانستان: از اتباع خارجی  -21

    

22- س فایل تصویر عک:  

  

  

  

  

  

  

    

    

    
    

  96سال  کارشناسی ارشد ناپیوستهدوره ) استعدادهاي درخشان (آزمون  بدوننام  فرم ثبت
  نویس اطالعات آزمونی پیش

23-  کارشناسی پیوسته     : مقطع تحصیلی دوره کارشناسی :   کارشناسی ناپیوسته :  

      :  کارشناسی  مقطع التحصیلی در  نام رشته فارغ -24
      : محل دانشگاهی فراغت از تحصیل  -25

    صحیح    اعشار    

        /        : مقطع کارشناسی معدل کل  -26

      : نیمسال پذیرش در مقطع کارشناسی  -27
      : مقطع کارشناسی  ازالتحصیلی  نیمسال فارغ -28

    سال     ماه     روز     

        /      /      :تحصیل  ت از غافردقیق تاریخ  -29

          :ی ـانتخاب مجموعهکد  -30

  :انتخابـی واحدهاي  /رشتهکد  -31

    :کد واحد     : رشتهکد  -6    : کد واحد     : رشتهکد  -1

    :کد واحد     :رشته کد  -7    : کد واحد     :رشته کد  -2

    :کد واحد     :رشته کد  -00    : کد واحد     :رشته کد  -3

    : کد واحد     :رشته کد  -99    : حد کد وا    :رشته کد  -4

    : کد واحد     :رشته کد  -100    : کد واحد     :رشته کد  -5
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

گروه  علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی - 1101کد رشته امتحانی 

20101زبان و ادبیات فارسی   

مرکز شیروان و چرداول 631
واحد آباده 216

واحد آزادشهر 186
واحد آستارا 164
واحد اراک 121
واحد اردبیل 119

واحد ارسنجان 160
واحد اسالمشهر 238
واحد افغانستان 621

واحد اقلید 161
واحد الیگودرز 245

واحد الکترونیکی 503
واحد امارات متحده عربی 222

واحد انار 273
واحد اهر 220
واحد ايذه 153

واحد ايرانشهر 180
واحد بابل 156

واحد بردسیر 226
واحد بروجرد 112

واحد بناب 144
واحد بوشهر 146
واحد بوکان 379
واحد بیرجند 131

واحد پارس آباد مغان 287
واحد تايباد 265

واحد تاکستان 170
واحد تبريز 102

واحد تربت حیدريه 132
واحد تنکابن 159

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد تويسرکان 167

واحد جهرم 193
واحد جیرفت 122
واحد چالوس 158
واحد خدابنده 392
واحد خرم آباد 148
واحد خلخال 213
واحد خوی 137

واحد دره شهر 334
واحد دزفول 165
واحد دهاقان 183

واحد دهدشت 293
واحد دورود 248

واحد رامهرمز 230
واحد رشت 117

واحد رودهن 113
واحد زابل 268

واحد زاهدان 109
واحد زنجان 138
واحد ساری 208
واحد ساوه 181

واحد سبزوار 127
واحد سراب 124
واحد سمنان 128
واحد سنندج 110
واحد سیرجان 203
واحد شبستر 195

واحد شهرکرد 133
واحد شوشتر 204
واحد شیراز 163

واحد شیروان 169
واحد طبس 229

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد علی آبادکتول 184

واحد فردوس 162
واحد فسا 134

واحد فیروزآباد 129
واحد قائم شهر 107
واحد قوچان 206
واحد کاشان 116
واحد کرج 115

واحد کرمان 108
واحد کرمانشاه 192
واحد گچساران 149
واحد گرگان 173
واحد الهیجان 202

واحد لبنان 231
واحد مرند 125
واحد مشهد 111
واحد مالير 196
واحد مهاباد 166
واحد میانه 218

واحد میناب 381
واحد نائین 176

واحد نجف آباد 150
واحد نقده 246

واحد نیشابور 130
واحد هشترود 301
واحد همدان 171
واحد ورامین 143
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139
واحد ياسوج 120

واحد يزد 105
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

20106ادبیات تطبیقی   -زبان و ادبیات فارسی

واحد آزادشهر 186
واحد ابهر 207

واحد ارومیه 103
واحد الکترونیکی 503

واحد بناب 144
واحد بیرجند 131

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد جیرفت 122
واحد چالوس 158
واحد خدابنده 392
واحد دزفول 165

واحد دهدشت 293
واحد رشت 117
واحد ساری 208

واحد شهرکرد 133
واحد شیراز 163

واحد شیروان 169
واحد علوم و تحقیقات 123
واحد علی آبادکتول 184

واحد قائم شهر 107
واحد گرمسار 189
واحد مشهد 111

واحد ورامین 143

20109ادبیات کودک و نوجوان   -زبان و ادبیات فارسی

واحد انار 273
واحد اهر 220

واحد تايباد 265
واحد تهران شرق 284

واحد سبزوار 127
واحد سلماس 264

واحد فیروزآباد 129
واحد کاشمر 212
واحد گرگان 173
واحد المرد 243
واحد نراق 185

20115ادبیات پايداری   -زبان و ادبیات فارسی

واحد اراک 121
واحد ارومیه 103
واحد اقلید 161
واحد بوشهر 146

واحد تربت حیدريه 132
واحد تهران جنوب 141

واحد جیرفت 122
واحد رودهن 113
واحد شیروان 169

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قائم شهر 107
واحد قم 154

واحد قوچان 206
واحد گرگان 173
واحد گرمسار 189
واحد نوشهر 539

مجموعه علوم جغرافیايی - 1102کد رشته امتحانی 

20562مخاطرات آب و هوايی   -آب و هواشناسی

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران مرکزی 101

واحد نجف آباد 150

21501جغرافیا و برنامه ريزی شهری   

واحد آستارا 164
واحد اردبیل 119

واحد اسالمشهر 238
واحد افغانستان 621

واحد الکترونیکی 503
واحد انديمشک 295

واحد اهواز 106
واحد تبريز 102

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران مرکزی 101

واحد چالوس 158
واحد رشت 117

واحد زاهدان 109
واحد سمنان 128

واحد شهربابک 210
واحد شیروان 169

واحد علوم و تحقیقات 123
پرديس مرکز آموزش بین المللی قشم-واحد علوم و تحقیقات 798

واحد کرمان 108
واحد کرمانشاه 192
واحد گرمسار 189
واحد ماهشهر 191
واحد مرند 125

واحد مرودشت 198
واحد مالير 196
واحد ملکان 300

واحد نجف آباد 150
واحد نور 239

واحد همدان 171
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

21506جغرافیای سیاسی   

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران مرکزی 101

واحد رشت 117
واحد ساوه 181

واحد علوم و تحقیقات 123
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد گرمسار 189
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

21518جغرافیا و برنامه ريزی روستايی   

واحد آستارا 164
واحد الکترونیکی 503

واحد اهواز 106
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد رشت 117
واحد سمنان 128

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد گرمسار 189
واحد الرستان 155
واحد مشهد 111

شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

21532جغرافیا و برنامه ريزی گردشگری   

واحد آستارا 164
واحد اسالمشهر 238

واحد الکترونیکی 503
واحد اهواز 106

واحد تربت حیدريه 132
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران مرکزی 101

واحد چالوس 158
واحد رشت 117

واحد زاهدان 109
پرديس واحد چابهار-واحد زاهدان 801

واحد ساری 208
واحد سمنان 128

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد گرمسار 189
واحد الرستان 155

واحد مالير 196
واحد میبد 179

واحد نجف آباد 150
واحد نور 239

واحد همدان 171

21537برنامه ريزی آمايش سرزمین   

واحد تهران شمال 157
واحد سمنان 128
واحد مرند 125

واحد مرودشت 198
واحد نجف آباد 150

واحد نور 239

هیدروژيومورفولوژی در برنامه ريزی محیطی  -ژئومورفولوژی

 21540

واحد اهواز 106

21547برنامه ريزی محیطی   -ژئومورفولوژی

واحد آستارا 164
واحد اردبیل 119

واحد الکترونیکی 503
واحد اهر 220

واحد تهران مرکزی 101
واحد رشت 117

واحد الرستان 155
واحد مرند 125
واحد مشهد 111
واحد میبد 179
واحد نور 239

شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

21564مخاطرات محیطی   

واحد اهواز 106
واحد رشت 117
واحد لنجان 294

واحد نجف آباد 150

21574آب و هواشناسی سینوپتیک   -آب و هواشناسی

واحد اهر 220

21575آب و هواشناسی شهری   -آب و هواشناسی

واحد اهواز 106
واحد تربت حیدريه 132

واحد خرم آباد 148
واحد سمنان 128
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

21576آب و هواشناسی کاربردی   -آب و هواشناسی

واحد اردبیل 119
واحد رشت 117

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد الرستان 155

21577آب و هواشناسی ماهواره ای   -آب و هواشناسی

واحد تهران شمال 157

21578تغییرات آب و هوايی اقلیمی   -آب و هواشناسی

واحد نجف آباد 150

21579طبیعت گردی   

واحد الکترونیکی 503
واحد اهواز 106

واحد تهران مرکزی 101
واحد علوم و تحقیقات 123

پرديس مرکز آموزش بین المللی قشم-واحد علوم و تحقیقات 798
واحد نور 239

واحد همدان 171
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

سنجش از دور و سیستم اطالعات  - 1103کد رشته امتحانی 

جغرافیايی

مطالعات آب و -سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیايی

21543خاک   

واحد الکترونیکی 503
واحد بوشهر 146

واحد تهران مرکزی 101
واحد دزفول 165

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد يزد 105

مطالعات شهری و -سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیايی

21544روستايی   

واحد الکترونیکی 503
واحد بوشهر 146

واحد تهران مرکزی 101
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد الرستان 155
واحد يزد 105

مديريت مخاطرات-سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیايی

21545 محیطی   

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران مرکزی 101

واحد شیراز 163
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد میبد 179

هواشناسی ماهواره-سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیايی

21546 ای   

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران مرکزی 101

واحد علوم و تحقیقات 123

مجموعه زبان عربی - 1104کد رشته امتحانی 

20202زبان و ادبیات عربی   

واحد آبادان 151
واحد اسالمشهر 238

واحد الکترونیکی 503
واحد ايذه 153
واحد ايالم 254
واحد بابل 156
واحد تبريز 102

واحد تهران شمال 157
واحد تهران مرکزی 101

واحد جیرفت 122
واحد چالوس 158

واحد خرم آباد 148
واحد دزفول 165
واحد رامهرمز 230
واحد شیروان 169

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد فالورجان 172

واحد قم 154
واحد کاشمر 212
واحد کرج 115

واحد کرمان 108
واحد کرمانشاه 192
واحد کهنوج 253
واحد گرمسار 189
واحد لبنان 231
واحد مهاباد 166

واحد نجف آباد 150
واحد همدان 171

20203مترجمی زبان عربی   

واحد آبادان 151
واحد بابل 156

واحد جیرفت 122
واحد شیراز 163

واحد شیروان 169
واحد کاشمر 212
واحد کرج 115

واحد گرمسار 189

علوم اقتصادی - 1105کد رشته امتحانی 

20911برنامه ريزی سیستم های اقتصادی   -علوم اقتصادی

واحد ابرکوه 259
واحد اسالمشهر 238

واحد الکترونیکی 503
واحد اهواز 106
واحد بابل 156

واحد بوئین زهرا 299
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران مرکزی 101

واحد دهاقان 183
واحد زنجان 138

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد فیروزآباد 129
واحد فیروزکوه 135

واحد قزوين 214
واحد ياسوج 120

واحد يزد 105

20917اقتصاد انرژی   -علوم اقتصادی

واحد ابرکوه 259
واحد ابهر 207

واحد ارومیه 103
واحد الیگودرز 245

واحد اهواز 106
خلیج فارس-پرديس واحد بین المللی خرمشهر-واحد اهواز 802

واحد بابل 156
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد بندرعباس 114
واحد تبريز 102

واحد تهران جنوب 141
پرديس مرکز بین المللی کیش-واحد تهران جنوب 799

واحد تهران مرکزی 101
واحد خمینی شهر 188

واحد رودهن 113
واحد زنجان 138
واحد سمنان 128

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد فراهان 244

واحد فیروزآباد 129
واحد فیروزکوه 135
واحد قائم شهر 107
واحد قزوين 214
واحد مرند 125

واحد مرودشت 198
واحد يزد 105

20936اقتصاد اسالمی   -علوم اقتصادی

واحد ابهر 207
واحد ارومیه 103

واحد الیگودرز 245
واحد الکترونیکی 503

واحد تبريز 102
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران مرکزی 101
واحد خمینی شهر 188

واحد خوی 137
واحد سلماس 264
واحد شبستر 195

واحد عجب شیر 256
واحد فیروزکوه 135

واحد مرند 125
واحد میانه 218

20956اقتصاد و تجارت الکترونیک   -علوم اقتصادی

واحد اراک 121
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد بوئین زهرا 299
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157
واحد خمینی شهر 188

واحد دهاقان 183
واحد سمنان 128
واحد قزوين 214

واحد الهیجان 202
واحد مبارکه 190

واحد يزد 105

20957بانکداری اسالمی   -علوم اقتصادی

واحد اراک 121

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد الیگودرز 245

واحد الکترونیکی 503
واحد بوئین زهرا 299

واحد تبريز 102
واحد تهران مرکزی 101
واحد خمینی شهر 188

واحد خوی 137
واحد شیراز 163

واحد عجب شیر 256
واحد فیروزکوه 135

واحد قاينات 261
واحد لبنان 231

واحد مهدی شهر 479

20958توسعه اقتصادی و برنامه ريزی   -علوم اقتصادی

واحد اراک 121
واحد ارومیه 103

واحد اسالمشهر 238
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد الکترونیکی 503
واحد اهواز 106
واحد بوشهر 146
واحد بیرجند 131
واحد تبريز 102

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد خمینی شهر 188

واحد رودهن 113
واحد سبزوار 127
واحد سلماس 264
واحد سمنان 128
واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد فیروزکوه 135
واحد قائم شهر 107
واحد قاينات 261
واحد قزوين 214
واحد کرمان 108

واحد کرمانشاه 192
واحد يزد 105

مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی - 1106کد رشته امتحانی 

21421مديريت بازاريابی در ورزش   -مديريت ورزشی

واحد آشتیان 199
آملی... واحد آيت ا 260

پرديس بین الملل واحد آيت اهلل آملی-واحد آيت اهلل آملی 804
واحد ابهر 207

واحد اردبیل 119
(خوراسگان)واحد اصفهان 175
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد الکترونیکی 503
واحد اهر 220

واحد بروجرد 112
واحد بناب 144

واحد بندرگز 393
واحد بیرجند 131
واحد تاکستان 170

واحد تبريز 102
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد خوی 137
واحد دامغان 142
واحد رودهن 113
واحد زنجان 138
واحد ساری 208
واحد سنندج 110
واحد شاهرود 104
واحد شهرکرد 133

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد علی آبادکتول 184

واحد فیروزآباد 129
واحد قائم شهر 107

واحد قروه 302
واحد قزوين 214
واحد قشم 217

واحد کرمان 108
واحد گرگان 173
واحد الرستان 155
واحد مبارکه 190

واحد مرودشت 198
واحد مهاباد 166

واحد نجف آباد 150
واحد همدان 171
واحد ورامین 143

واحد يزد 105

فیزيولوژی فعالیت بدنی و تندرستی   -فیزيولوژی ورزشی

21435

مرکز میمند 557
واحد آزادشهر 186
واحد آشتیان 199

واحد اسالم آبادغرب 282
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد ايالم 254
واحد بجنورد 182
واحد بهبهان 215
واحد تبريز 102

واحد تربت حیدريه 132
واحد تفت 201

واحد تهران جنوب 141

واحد تهران شرق 284
واحد تهران مرکزی 101

واحد خرم آباد 148
واحد دامغان 142
واحد رشت 117

واحد رودهن 113
واحد ساری 208
واحد ساوه 181

واحد سمنان 128
واحد شهرکرد 133
واحد قائم شهر 107
واحد کرمان 108
واحد مريوان 537

واحد میانه 218
واحد نجف آباد 150
واحد همدان 171
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

21436تغذيه  ورزش   -فیزيولوژی ورزشی

واحد آشتیان 199
آملی... واحد آيت ا 260

واحد اسالمشهر 238
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد اهواز 106
واحد بهبهان 215

واحد تهران شرق 284
واحد تهران مرکزی 101

واحد خرم آباد 148
واحد دامغان 142
واحد زنجان 138
واحد ساری 208
واحد سقز 271

واحد شاهرود 104
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد کرج 115
واحد المرد 243
واحد مشهد 111

واحد نجف آباد 150
واحد ورامین 143

واحد يزد 105

21440فیزيولوژی فعالیت ورزشی بالینی   -فیزيولوژی ورزشی

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد اهواز 106

واحد بجنورد 182
واحد تفت 201

واحد تهران مرکزی 101
واحد دامغان 142
واحد زنجان 138
واحد ساری 208

واحد محالت 200
واحد نور 239
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21441مديريت اماکن و تاسیسات ورزشی   -مديريت ورزشی

مرکز میمند 557
واحد ابهر 207

واحد الکترونیکی 503
واحد بیرجند 131
واحد تبريز 102

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد چالوس 158
واحد رودهن 113
واحد ساری 208

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد علی آبادکتول 184

واحد کرج 115
واحد گرگان 173
واحد مبارکه 190
واحد مهاباد 166

مديريت اوقات فراغت ورزش های تفريحی  -مديريت ورزشی

 21442

واحد الکترونیکی 503
واحد تفت 201

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران مرکزی 101

واحد چالوس 158
واحد ساری 208

واحد شیروان 169
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد کرج 115
واحد مبارکه 190
واحد مشهد 111

واحد ورامین 143

مديريت راهبردی در سازمان های ورزشی   -مديريت ورزشی

21443

واحد آزادشهر 186
آملی... واحد آيت ا 260

واحد اراک 121
واحد اسالمشهر 238

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد الکترونیکی 503

واحد بروجرد 112
واحد بیرجند 131
واحد تبريز 102

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران مرکزی 101

واحد جهرم 193
واحد خدابنده 392

واحد خوی 137
واحد رودان 383

واحد ساری 208
واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قائم شهر 107

واحد قشم 217
واحد کرج 115

واحد کرمان 108
واحد مبارکه 190
واحد مشهد 111

پرديس مجتمع بین الملل گلبهار-واحد مشهد 706
واحد ملکان 300

واحد نجف آباد 150
واحد همدان 171
واحد ياسوج 120

واحد يزد 105

21444فیزيولوژی فعالیت ورزشی محض   -فیزيولوژی ورزشی

آملی... واحد آيت ا 260
واحد اسالمشهر 238

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران مرکزی 101

واحد جهرم 193
واحد رشت 117

واحد سنندج 110
واحد شوشتر 204

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد مرودشت 198

واحد مشهد 111

21445مديريت رسانه های ورزشی   -مديريت ورزشی

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد الکترونیکی 503

واحد تبريز 102
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران مرکزی 101

واحد زنجان 138
واحد ساری 208

واحد شهرقدس 252
واحد قائم شهر 107

واحد کرج 115
واحد مبارکه 190

21446مديريت رويدادهای ورزشی   -مديريت ورزشی

واحد ارسنجان 160
واحد الکترونیکی 503

واحد بیرجند 131
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران مرکزی 101

واحد جهرم 193
واحد رشت 117

واحد شاهرود 104
واحد مبارکه 190
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21447روانشناسی ورزشی   

واحد ابهر 207
واحد ارسنجان 160

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد الکترونیکی 503

واحد بروجرد 112
واحد بیرجند 131
واحد تبريز 102

واحد تربت حیدريه 132
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران مرکزی 101
واحد خمینی شهر 188

واحد زنجان 138
واحد سبزوار 127
واحد سراب 124
واحد سنندج 110
واحد کرج 115

واحد الهیجان 202
واحد مبارکه 190
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

حرکات اصالحی   -آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی

21453

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد بروجرد 112

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد کرج 115

امدادگر ورزشی   -آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی

21454

واحد ارومیه 103
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد بروجرد 112
واحد تاکستان 170

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شرق 284

واحد کرج 115

21455فیزيولوژی ورزشی کاربردی   -فیزيولوژی ورزشی

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد ايالم 254

واحد ايلخچی 396
واحد بروجرد 112

واحد بناب 144
واحد بوشهر 146

واحد تربت حیدريه 132
واحد تنکابن 159

واحد تهران شرق 284
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد رودهن 113
واحد زنجان 138

واحد سقز 271
واحد شاهرود 104

واحد شهرقدس 252
واحد کرج 115

واحد کرمان 108
واحد گچساران 149
واحد الرستان 155
واحد مبارکه 190
واحد محالت 200
واحد ورامین 143

واحد يزد 105

21456رشدحرکتی   -رفتار حرکتی

واحد ارومیه 103
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد الکترونیکی 503
واحد بروجرد 112

واحد تفت 201
واحد تهران شرق 284

واحد تهران مرکزی 101
واحد ساری 208
واحد شوشتر 204

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد کرج 115
واحد مشهد 111

واحد همدان 171

21457يادگیری و کنترل حرکتی   -رفتار حرکتی

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد الکترونیکی 503

واحد تفت 201
واحد تهران شرق 284

واحد تهران مرکزی 101
واحد شوشتر 204
واحد کرج 115

واحد کرمانشاه 192
واحد مشهد 111

21469آموزش تربیت بدنی   -رفتار حرکتی

واحد ارومیه 103
واحد الکترونیکی 503
واحد تهران شرق 284
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد خرم آباد 148
واحد سنندج 110

واحد کرمانشاه 192
واحد نجف آباد 150
واحد همدان 171

21471بیومکانیک ورزشی   

واحد الکترونیکی 503
واحد بروجرد 112
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واحد تهران مرکزی 101
واحد تیران 595

واحد فردوس 162
واحد کرج 115

واحد مبارکه 190
واحد همدان 171

تاريخ - 1107کد رشته امتحانی 

20482تاريخ تشیع   -تاريخ

واحد آباده 216

21108تاريخ ايران باستان   -تاريخ

واحد ابهر 207
واحد الکترونیکی 503

واحد بجنورد 182
واحد تهران مرکزی 101

واحد داراب 168
واحد سنندج 110
واحد شاهرود 104
واحد شبستر 195
واحد شوشتر 204

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد گناوه 397

واحد محالت 200
واحد نجف آباد 150
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

21118تاريخ عمومی جهان   -تاريخ

واحد ابهر 207
واحد الکترونیکی 503

واحد بافت 221
واحد بجنورد 182

واحد تهران مرکزی 101
واحد داراب 168
واحد شاهرود 104
واحد شبستر 195

واحد شهربابک 210
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد محالت 200
واحد نجف آباد 150
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

21119تاريخ اسالم   -تاريخ

مرکز قادرآباد 534
واحد ابهر 207

واحد الکترونیکی 503
واحد بجنورد 182

واحد تهران مرکزی 101
واحد داراب 168
واحد شاهرود 104
واحد شهربابک 210
واحد شوشتر 204

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد محالت 200

واحد نجف آباد 150
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

21120تاريخ ايران اسالمی   -تاريخ

واحد آباده 216
واحد ابهر 207

واحد الکترونیکی 503
واحد بافت 221

واحد بجنورد 182
واحد تربت حیدريه 132
واحد تهران مرکزی 101

واحد داراب 168
واحد سنندج 110
واحد شاهرود 104
واحد شبستر 195
واحد شوشتر 204

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد محالت 200

واحد نجف آباد 150
واحد نور 239

شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

21121تاريخ انقالب اسالمی   -تاريخ

واحد بابل 156
واحد خمین 262
واحد شهرضا 197
واحد محالت 200

واحد نجف آباد 150

21122مطالعات خلیج فارس   -تاريخ

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران مرکزی 101

واحد شاهرود 104
واحد شهرضا 197
واحد محالت 200
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

21123مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز   -تاريخ

واحد شاهرود 104
واحد محالت 200

21124اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی   -تاريخ

واحد شاهرود 104
واحد محالت 200

مجموعه علوم اجتماعی - 1108کد رشته امتحانی 

20498مطالعات فرهنگی   

واحد ساری 208

20505جامعه شناسی   

واحد آزادشهر 186
واحد آشتیان 199
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واحد اراک 121
واحد اسالم آبادغرب 282

واحد افغانستان 621
واحد الکترونیکی 503

واحد بابل 156
واحد بروجرد 112
واحد بوشهر 146

واحد پارس آباد مغان 287
واحد تبريز 102

واحد تربت جام 118
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157
واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزی 101
واحد جهرم 193

واحد دهاقان 183
واحد زاهدان 109
واحد زنجان 138
واحد شوشتر 204

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قوچان 206
واحد کرمان 108
واحد کهنوج 253
واحد گرمسار 189
واحد گناباد 140
واحد لبنان 231

واحد نی ريز 209
واحد ورامین 143

20506جمعیت شناسی   

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران مرکزی 101

واحد دهاقان 183
واحد رودهن 113
واحد شوشتر 204

واحد علوم و تحقیقات 123

20510مردم شناسی   

واحد آزادشهر 186
واحد اراک 121

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران مرکزی 101

واحد زرند 211
واحد علوم و تحقیقات 123

20512پژوهش علوم اجتماعی   

واحد آشتیان 199
واحد الکترونیکی 503

واحد بردسیر 226
واحد تهران شرق 284
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101

واحد چالوس 158
واحد خلخال 213
واحد دهاقان 183
واحد رودهن 113
واحد زنجان 138
واحد سنندج 110

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد گناباد 140
واحد مشهد 111

20542جامعه شناسی انقالب اسالمی   

واحد آزادشهر 186
واحد آشتیان 199

واحد بابل 156
واحد تبريز 102

واحد تهران شرق 284
واحد تهران غرب 228

واحد خمین 262
واحد خمینی شهر 188

واحد دهاقان 183
واحد شهرضا 197
واحد مبارکه 190
واحد مشهد 111

واحد نجف آباد 150
واحد نراق 185

21420جامعه شناسی ورزشی   

واحد آشتیان 199
واحد ابهر 207

واحد الکترونیکی 503
واحد بردسیر 226

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شرق 284
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد چالوس 158

واحد خمینی شهر 188
واحد رودهن 113
واحد شوشتر 204

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قزوين 214
واحد گرمسار 189
واحد مبارکه 190
واحد مشهد 111

زبان های باستانی ايران - 1109کد رشته امتحانی 

21096زبان های باستانی ايران   

واحد آستارا 164
واحد ابهر 207

واحد الکترونیکی 503
واحد بوشهر 146
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد تهران مرکزی 101
واحد جیرفت 122

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد همدان 171

مجموعه زبان شناسی - 1110کد رشته امتحانی 

20113آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان   

واحد نیشابور 130

20390زبان شناسی همگانی   

واحد آباده 216
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد الکترونیکی 503
واحد اهر 220

واحد اهواز 106
واحد ايالم 254

واحد تاکستان 170
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد چالوس 158
واحد خمین 262
واحد دماوند 250
واحد رشت 117
واحد ساری 208

واحد شاهرود 104
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قائم شهر 107
واحد قم 154

واحد مرودشت 198

- مجموعه الهیات و معارف اسالمی  - 1111کد رشته امتحانی 

علوم قرآنی

20449علوم قرآن و حديث   

واحد اراک 121
واحد اردبیل 119

واحد الیگودرز 245
واحد الکترونیکی 503

واحد اهواز 106
واحد تبريز 102

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد تويسرکان 167
واحد جیرفت 122
واحد چالوس 158

واحد خرم آباد 148
واحد خوی 137
واحد زنجان 138
واحد ساری 208

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فسا 134
واحد قم 154

واحد کازرون 152
واحد کاشان 116
واحد کرج 115

واحد کرمان 108
واحد مشهد 111
واحد مالرد 560

واحد نجف آباد 150
واحد ياسوج 120

واحد يزد 105

20458نهج البالغه   -علوم حديث

واحد الکترونیکی 503
واحد تبريز 102

واحد تهران مرکزی 101
واحد ساری 208

20478اصول الدين و معارف علوی   -نهج البالغه

واحد آزادشهر 186

20483اقتصاد اسالمی   -علوم حديث

شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

20484تفسیر اثری   -علوم حديث

شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

20485کالم و عقايد   -علوم حديث

واحد ساری 208
واحد علوم و تحقیقات 123

- مجموعه الهیات و معارف اسالمی  - 1112کد رشته امتحانی 

فقه و حقوق

20454فقه و مبانی حقوق اسالمی   

واحد آزادشهر 186
آملی... واحد آيت ا 260

واحد اراک 121
واحد اردبیل 119
واحد ارومیه 103
واحد استهبان 145
واحد اسالمشهر 238

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد الکترونیکی 503

واحد اهر 220
واحد ايذه 153
واحد ايالم 254
واحد بابل 156
واحد بم 240

واحد بناب 144
واحد بندرعباس 114

واحد بهبهان 215
واحد بیرجند 131
واحد تاکستان 170
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد تبريز 102
واحد تربت حیدريه 132

واحد تنکابن 159
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد تويسرکان 167

واحد جهرم 193
واحد جیرفت 122
واحد چالوس 158

واحد خرم آباد 148
واحد خوی 137
واحد دامغان 142
واحد رامهرمز 230
واحد رشت 117

واحد زاهدان 109
واحد سبزوار 127
واحد سمنان 128
واحد شیراز 163

واحد شیروان 169
واحد صفادشت 583

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قم 154

واحد کازرون 152
واحد کرج 115

واحد کرمان 108
واحد کهنوج 253

واحد گچساران 149
واحد گرگان 173
واحد گناباد 140

واحد الهیجان 202
واحد لبنان 231

واحد محالت 200
واحد مشهد 111
واحد میبد 179

واحد نجف آباد 150
واحد نیشابور 130
واحد همدان 171
واحد ورامین 143
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139
واحد ياسوج 120

واحد يزد 105

20839فقه مقارن و حقوق جزای اسالمی   

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101

- مجموعه الهیات و معارف اسالمی  - 1113کد رشته امتحانی 

فلسفه و کالم

20410فلسفه و حکمت اسالمی   

واحد آستارا 164
واحد الکترونیکی 503

واحد اهواز 106
واحد ايذه 153

واحد بهبهان 215
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد ساری 208

واحد شهرکرد 133
واحد قم 154

واحد کرج 115
واحد کرمان 108
واحد مالرد 560

واحد نجف آباد 150
واحد همدان 171

20411عرفان اسالمی   

واحد آزادشهر 186
واحد الکترونیکی 503

واحد اهواز 106
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد چالوس 158
واحد دهاقان 183

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قائم شهر 107

واحد کرج 115
واحد الهیجان 202
واحد نیشابور 130
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

20426فلسفه اسالمی   -فلسفه و کالم اسالمی

واحد اسالمشهر 238
واحد خرم آباد 148
واحد دزفول 165
واحد سبزوار 127

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد فسا 134

20439کالم اسالمی   -فلسفه و کالم اسالمی

واحد تهران جنوب 141
واحد خرم آباد 148
واحد سبزوار 127

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد يزد 105

20442   (ره )شناخت انديشه های امام خمینی 

واحد اهواز 106
واحد بابل 156
واحد بافت 221
واحد تبريز 102
واحد رشت 117
واحد شهرضا 197
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد قم 154
واحد المرد 243
واحد مشهد 111

واحد نجف آباد 150
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

واحد يزد 105

- مجموعه الهیات و معارف اسالمی  - 1114کد رشته امتحانی 

اديان

20453اديان و عرفان   

آملی... واحد آيت ا 260
واحد بابل 156

واحد تاکستان 170
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد زنجان 138

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد کرج 115

شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

20457تصوف و عرفان اسالمی   

واحد علی آبادکتول 184

20481تاريخ و تمدن ملل اسالمی   

واحد آزادشهر 186
واحد ارومیه 103

واحد الکترونیکی 503
واحد بافت 221

واحد بجنورد 182
واحد بوشهر 146

واحد تاکستان 170
واحد تهران مرکزی 101

واحد خوی 137
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد مشهد 111
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

21116تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمی   

واحد شهرضا 197
واحد نجف آباد 150

مجموعه الهیات و معارف اسالمی   - 1115کد رشته امتحانی 

(مخصوص اهل تسنن)

20443فقه شافعی   

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران مرکزی 101

واحد علوم و تحقیقات 123

مجموعه فلسفه - 1116کد رشته امتحانی 

21002فلسفه   

واحد آکسفورد 820
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد علوم و تحقیقات 123

21005فلسفه هنر   

(خوراسگان)واحد اصفهان 175

21097منطق   

واحد بابل 156

مجموعه علوم تربیتی - 1117کد رشته امتحانی 

20603برنامه ريزی درسی   

مرکز بهرمان 413
واحد آزادشهر 186
واحد اردکان 283
واحد ارومیه 103

واحد اسالمشهر 238
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد الکترونیکی 503
واحد بافت 221
واحد بناب 144
واحد بوشهر 146
واحد تبريز 102

واحد تربت حیدريه 132
واحد تنکابن 159

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد چالوس 158

واحد خرم آباد 148
واحد خوی 137

واحد دزفول 165
واحد دماوند 250
واحد دورود 248
واحد رودهن 113
واحد ساری 208
واحد سبزوار 127
واحد سنندج 110
واحد شبستر 195

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد فیروزآباد 129
واحد قائم شهر 107

واحد قم 154
واحد کرج 115
واحد المرد 243
واحد لبنان 231
واحد مرند 125

واحد مرودشت 198
واحد مهاباد 166
واحد میانه 218
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد میمه 205
واحد نی ريز 209

واحد نکا 311
واحد ورامین 143
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

20608تکنولوژی آموزشی   

واحد ارومیه 103
واحد الکترونیکی 503

واحد بناب 144
واحد تايباد 265

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد زنجان 138
واحد ساری 208
واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد کرمانشاه 192

واحد نکا 311
واحد يزد 105

20619تعلیم و تربیت اسالمی   -تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش

واحد اراک 121
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد الکترونیکی 503
واحد بوشهر 146

واحد تاکستان 170
واحد تهران مرکزی 101

واحد رودهن 113
واحد علوم و تحقیقات 123

20622آموزش و پرورش ابتدايی   -علوم تربیتی

واحد آزادشهر 186
واحد اردکان 283
واحد ارسنجان 160
واحد ارومیه 103
واحد امیديه 187
واحد بابل 156

واحد بردسکن 280
واحد تهران جنوب 141

واحد سقز 271
واحد شوشتر 204

واحد عجب شیر 256
واحد فردوس 162

واحد فسا 134
واحد قاينات 261
واحد کرج 115

واحد مسجدسلیمان 178
واحد مشهد 111
واحد مالير 196
واحد میمه 205

واحد نقده 246
واحد نورآباد ممسنی 292

20623آموزش و پرورش پیش دبستانی   -علوم تربیتی

واحد آزادشهر 186
واحد ارسنجان 160

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد الکترونیکی 503

واحد انار 273
واحد پارسیان 460

واحد تهران مرکزی 101
واحد سقز 271

واحد سنندج 110
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد کرمان 108
واحد گناباد 140

واحد گنبدکاووس 274
واحد مبارکه 190
واحد مشهد 111
واحد مهاباد 166
واحد نقده 246

20634تحقیقات آموزشی   

واحد اسالمشهر 238
واحد الکترونیکی 503

واحد انار 273
واحد ايذه 153
واحد بافق 223
واحد بناب 144

واحد بندرگز 393
واحد بندرلنگه 285

واحد تبريز 102
واحد تربت حیدريه 132

واحد تنکابن 159
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران مرکزی 101

واحد خوی 137
واحد رودهن 113
واحد زنجان 138
واحد ساری 208

واحد سپیدان 251
واحد شبستر 195

واحد عجب شیر 256
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قاينات 261
واحد کازرون 152

واحد المرد 243
واحد محالت 200
واحد مرند 125

واحد مرودشت 198
واحد مهاباد 166

واحد نکا 311
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

20636اموزش بزرگساالن   

واحد ارومیه 103
واحد انار 273

واحد ساری 208
واحد گرمسار 189

واحد نکا 311

21212مديريت آموزشی   

مرکز محمود آباد 464
واحد آباده 216
واحد آستارا 164
واحد اردبیل 119
واحد اردکان 283
واحد ارسنجان 160
واحد اسالمشهر 238

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد الیگودرز 245

واحد الکترونیکی 503
واحد امیديه 187
واحد اهواز 106

خلیج فارس-پرديس واحد بین المللی خرمشهر-واحد اهواز 802
واحد بافت 221

واحد بجنورد 182
واحد بردسکن 280
واحد بروجرد 112

واحد بناب 144
واحد بندرجاسک 521
واحد بندرعباس 114

واحد بندرگز 393
واحد بهبهان 215
واحد بوشهر 146
واحد تايباد 265

واحد تاکستان 170
واحد تبريز 102

واحد تربت حیدريه 132
واحد تنکابن 159

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157
واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزی 101
واحد چالوس 158

واحد خرم آباد 148
واحد خوی 137
واحد داراب 168
واحد دزفول 165
واحد دماوند 250

واحد رفسنجان 194
واحد رودهن 113
واحد زاهدان 109
واحد زنجان 138
واحد ساری 208

واحد ساوه 181
واحد سبزوار 127
واحد سراب 124

واحد سلماس 264
واحد شبستر 195
واحد شهرضا 197

واحد شهرکرد 133
واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123
پرديس مرکز آموزش بین المللی قشم-واحد علوم و تحقیقات 798

واحد علی آبادکتول 184
واحد فراهان 244

واحد فیروزآباد 129
واحد قائم شهر 107

واحد قم 154
واحد کرج 115

واحد کرمان 108
واحد کرمانشاه 192
واحد کمیجان 347
واحد گرگان 173
واحد گرمسار 189
واحد المرد 243
واحد لبنان 231

واحد محالت 200
واحد مرند 125

واحد مرودشت 198
واحد مشهد 111

واحد نورآباد ممسنی 292
واحد نی ريز 209
واحد نیشابور 130

واحد نکا 311
واحد ورامین 143
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

21293آموزش و بهسازی منابع انسانی   

واحد ارسنجان 160
واحد ارومیه 103

واحد اسالمشهر 238
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد الکترونیکی 503
واحد بابل 156

واحد بندرانزلی 286
واحد بندرعباس 114

واحد بندرگز 393
واحد بیرجند 131
واحد تبريز 102

واحد تربت حیدريه 132
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد چالوس 158

23

 www.Heyvagroup.com  مرکز مشاوره تحصیلی هیوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



نام محل دانشگاهی
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد خوی 137
واحد داراب 168
واحد زنجان 138
واحد ساری 208

واحد سپیدان 251
واحد عجب شیر 256

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد علی آبادکتول 184

واحد کازرون 152
واحد کرمان 108
واحد گرمسار 189
واحد المرد 243
واحد مرند 125

واحد مرودشت 198
واحد مهاباد 166
واحد میانه 218

واحد میناب 381
واحد نکا 311

شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

مجموعه علم اطالعات و دانش شناسی - 1119کد رشته امتحانی 

مديريت کتابخانه های دانشگاهی -علم اطالعات و دانش شناسی

  21713

واحد بابل 156
واحد تهران شمال 157

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد کرمان 108

مطالعات کتابخانه های عمومی   -علم اطالعات و دانش شناسی

21714

واحد الکترونیکی 503
واحد بابل 156

واحد تهران شمال 157
واحد تهران مرکزی 101

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد کرمان 108

21715مديريت اطالعات   -علم اطالعات و دانش شناسی

واحد الکترونیکی 503
واحد اهواز 106
واحد بابل 156

واحد بجنورد 182
واحد تنکابن 159

واحد تهران شمال 157
واحد تهران مرکزی 101

واحد خمین 262
واحد رودهن 113

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قم 154

واحد کرمان 108
واحد همدان 171

مديريت کتابخانه های ديجیتال  -علم اطالعات و دانش شناسی

 21718

واحد بابل 156

مجموعه زبان فرانسه - 1120کد رشته امتحانی 

20321زبان و ادبیات فرانسه   

واحد اراک 121
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران مرکزی 101

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد مشهد 111

20322آموزش زبان فرانسه   

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران مرکزی 101

واحد علوم و تحقیقات 123

20323مترجمی زبان فرانسه   

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران مرکزی 101

واحد علوم و تحقیقات 123

مجموعه زبان انگلیسی - 1121کد رشته امتحانی 

20311زبان و ادبیات انگلیسی   

واحد اراک 121
واحد الکترونیکی 503

واحد اهر 220
واحد اهواز 106

واحد بروجرد 112
واحد پرند 298
واحد تبريز 102

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد جیرفت 122
واحد دماوند 250
واحد رودهن 113
واحد سنندج 110

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قم 154

واحد کرج 115
واحد کرمان 108

واحد گنبدکاووس 274
واحد نیشابور 130

20312آموزش زبان انگلیسی   

واحد آبادان 151
واحد آباده 216

آملی... واحد آيت ا 260
پرديس بین الملل واحد آيت اهلل آملی-واحد آيت اهلل آملی 804

واحد اراک 121
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد اردبیل 119
واحد ارومیه 103

واحد اسالم آبادغرب 282
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد الکترونیکی 503
واحد امارات متحده عربی 222

واحد انار 273
واحد اهر 220

واحد اهواز 106
واحد ايرانشهر 180

واحد ايالم 254
واحد بافت 221
واحد بناب 144

واحد بندرعباس 114
واحد بندرلنگه 285
واحد بوشهر 146
واحد بوکان 379

واحد تاکستان 170
واحد تبريز 102

واحد تربت حیدريه 132
واحد تنکابن 159

واحد تهران جنوب 141
پرديس مرکز بین المللی کیش-واحد تهران جنوب 799

واحد تهران شمال 157
واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزی 101
واحد تويسرکان 167
واحد چالوس 158
واحد خوی 137

واحد دزفول 165
واحد دماوند 250
واحد رشت 117

پرديس مرکز بین المللی بندرانزلی-واحد رشت 712
واحد رودهن 113
واحد زاهدان 109

پرديس واحد چابهار-واحد زاهدان 801
واحد زنجان 138
واحد ساری 208
واحد سبزوار 127
واحد سپیدان 251
واحد سراب 124

واحد سلماس 264
واحد سمنان 128
واحد سنندج 110
واحد سیرجان 203
واحد شادگان 474
واحد شاهرود 104
واحد شبستر 195
واحد شهرضا 197

واحد شهرقدس 252

واحد شهرکرد 133
واحد شیراز 163

واحد صوفیان 390
واحد علوم و تحقیقات 123

پرديس مرکز آموزش بین المللی قشم-واحد علوم و تحقیقات 798
واحد علی آبادکتول 184

واحد فسا 134
واحد فالورجان 172
واحد قائم شهر 107
واحد قاينات 261
واحد قزوين 214

واحد قم 154
واحد قوچان 206
واحد کازرون 152

واحد کرج 115
واحد کرمان 108

واحد کرمانشاه 192
واحد گچساران 149
واحد گرگان 173
واحد گرمسار 189

واحد گنبدکاووس 274
واحد الرستان 155
واحد المرد 243

واحد الهیجان 202
واحد مراغه 147
واحد مرند 125

واحد مرودشت 198
واحد مشهد 111
واحد مالير 196
واحد مهاباد 166
واحد میبد 179

واحد میناب 381
واحد نجف آباد 150

واحد نراق 185
واحد نیشابور 130

واحد نکا 311
واحد همدان 171

واحد يزد 105

20315مترجمی زبان انگلیسی   

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد الکترونیکی 503

واحد بناب 144
واحد بندرعباس 114

واحد پرند 298
واحد تبريز 102

واحد تربت حیدريه 132
واحد تهران جنوب 141

پرديس مرکز بین المللی کیش-واحد تهران جنوب 799
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد جیرفت 122
واحد دماوند 250
واحد رودهن 113
واحد سپیدان 251
واحد سیرجان 203
واحد شهرضا 197

واحد شهرقدس 252
واحد شهرکرد 133

واحد شیراز 163
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قزوين 214
واحد قم 154

واحد قوچان 206
واحد کرج 115

واحد کرمان 108
واحد الرستان 155
واحد مراغه 147

واحد مرودشت 198
واحد مالرد 560
واحد میبد 179

واحد همدان 171
واحد ورامین 143

واحد يزد 105

مجموعه زبان روسی - 1122کد رشته امتحانی 

20397آموزش زبان روسی   

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101

مجموعه زبان آلمانی - 1124کد رشته امتحانی 

20332آموزش زبان آلمانی   

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران مرکزی 101

واحد علوم و تحقیقات 123

20334زبان و ادبیات آلمانی   

واحد علوم و تحقیقات 123

مجموعه حقوق - 1126کد رشته امتحانی 

20450فقه و حقوق خصوصی   

واحد الکترونیکی 503
واحد بافت 221

واحد بندرانزلی 286
واحد بوشهر 146
واحد بیرجند 131
واحد تبريز 102

واحد تربت حیدريه 132
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101

واحد جیرفت 122
واحد چالوس 158
واحد ساری 208
واحد سبزوار 127

واحد شهرکرد 133
واحد قائم شهر 107

واحد قم 154
واحد الرستان 155
واحد الهیجان 202

واحد مراغه 147
واحد میبد 179

20459فقه و حقوق اقتصادی   

واحد خمینی شهر 188
واحد خوی 137

20804حقوق بین الملل   

واحد آزادشهر 186
واحد ارومیه 103

واحد اسالم آبادغرب 282
واحد الکترونیکی 503

واحد امارات متحده عربی 222
واحد بم 240

واحد بوشهر 146
واحد تبريز 102

پرديس مجتمع بین الملل تبريز-واحد تبريز 768
واحد تربت حیدريه 132
واحد تهران جنوب 141

پرديس مرکز بین المللی کیش-واحد تهران جنوب 799
واحد تهران شمال 157
واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزی 101
واحد چالوس 158
واحد دامغان 142
واحد دماوند 250
واحد شاهرود 104
واحد شیراز 163

واحد صفادشت 583
واحد علوم و تحقیقات 123

پرديس مرکز آموزش بین المللی قشم-واحد علوم و تحقیقات 798
واحد قائم شهر 107

واحد کرج 115
واحد کرمانشاه 192

واحد لبنان 231
واحد مراغه 147
واحد مشهد 111
واحد میبد 179
واحد میمه 205

واحد نجف آباد 150
واحد ورامین 143
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کد محل 
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

20805حقوق جزا و جرم شناسی   

مرکز تسوج 470
آملی... واحد آيت ا 260

پرديس بین الملل واحد آيت اهلل آملی-واحد آيت اهلل آملی 804
واحد اراک 121
واحد اردبیل 119

واحد اسالمشهر 238
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد افغانستان 621
واحد الکترونیکی 503

واحد امارات متحده عربی 222
واحد اهواز 106

خلیج فارس-پرديس واحد بین المللی خرمشهر-واحد اهواز 802
واحد بم 240

واحد بندرانزلی 286
واحد بندرعباس 114
واحد بندرلنگه 285

واحد بوئین زهرا 299
واحد بوشهر 146
واحد بیرجند 131
واحد پرديس 501
واحد تاکستان 170

واحد تبريز 102
واحد تفت 201

واحد تهران جنوب 141
پرديس مرکز بین المللی کیش-واحد تهران جنوب 799

واحد تهران شمال 157
واحد تهران مرکزی 101

واحد تیران 595
واحد چالوس 158

واحد خرم آباد 148
واحد خمین 262
واحد دامغان 142
واحد دماوند 250
واحد دورود 248
واحد رامهرمز 230
واحد رفسنجان 194
واحد زاهدان 109
واحد ساری 208
واحد سمنان 128
واحد سنندج 110
واحد سیرجان 203
واحد شاهرود 104
واحد شهرکرد 133

واحد شیراز 163
واحد صفادشت 583

واحد علوم و تحقیقات 123
پرديس مرکز آموزش بین المللی قشم-واحد علوم و تحقیقات 798

واحد قائم شهر 107
واحد قم 154

واحد کرج 115
واحد کنگاور 312

واحد گنبدکاووس 274
واحد الهیجان 202

واحد لبنان 231
واحد مراغه 147
واحد مشهد 111

پرديس مجتمع بین الملل گلبهار-واحد مشهد 706
واحد مهاباد 166
واحد میبد 179

واحد نجف آباد 150
واحد نراق 185

واحد نورآباد ممسنی 292
واحد نیشابور 130
واحد همدان 171
واحد ورامین 143
واحد ياسوج 120

واحد يزد 105

20807حقوق خصوصی   

مرکز تسوج 470
واحد آباده 216

واحد آزادشهر 186
آملی... واحد آيت ا 260

واحد ابرکوه 259
واحد اراک 121
واحد اردبیل 119
واحد ارومیه 103

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد الیگودرز 245

واحد الکترونیکی 503
واحد امارات متحده عربی 222

واحد اهر 220
واحد اهواز 106

خلیج فارس-پرديس واحد بین المللی خرمشهر-واحد اهواز 802
واحد ايالم 254

واحد ايلخچی 396
واحد بروجن 242

واحد بندرانزلی 286
واحد بندرعباس 114

واحد بهبهان 215
واحد بهشهر 346
واحد بوشهر 146
واحد بیرجند 131
واحد تاکستان 170

واحد تبريز 102
واحد تفت 201

واحد تنکابن 159
واحد تهران جنوب 141

پرديس مرکز بین المللی کیش-واحد تهران جنوب 799
واحد تهران شمال 157
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد تهران غرب 228
واحد تهران مرکزی 101

واحد چالوس 158
واحد خرم آباد 148

واحد خمین 262
واحد دامغان 142
واحد دماوند 250
واحد دورود 248

واحد رباط کريم 559
واحد رفسنجان 194
واحد زاهدان 109
واحد زنجان 138
واحد ساری 208
واحد سبزوار 127
واحد سمنان 128
واحد سنندج 110
واحد سیرجان 203
واحد شاهرود 104
واحد شهرضا 197

واحد شهرقدس 252
واحد شیراز 163

واحد صفادشت 583
واحد صفاشهر 387

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد فارسان 401
واحد قائم شهر 107

واحد قشم 217
واحد قم 154

واحد کازرون 152
واحد کاشان 116
واحد کرج 115

واحد کرمان 108
واحد کرمانشاه 192
واحد گرگان 173
واحد الرستان 155

واحد لبنان 231
واحد مراغه 147

واحد مرودشت 198
واحد مشهد 111

پرديس مجتمع بین الملل گلبهار-واحد مشهد 706
واحد مالرد 560
واحد میبد 179
واحد میمه 205

واحد نجف آباد 150
واحد نراق 185
واحد نطنز 289

واحد نورآباد ممسنی 292
واحد نوشهر 539
واحد نی ريز 209
واحد نیشابور 130

واحد ورامین 143
واحد ياسوج 120

واحد يزد 105

20808حقوق عمومی   

واحد اراک 121
واحد ارومیه 103

واحد افغانستان 621
واحد الکترونیکی 503

واحد امارات متحده عربی 222
واحد اهر 220

واحد بندرانزلی 286
واحد بندرعباس 114
واحد بوئین زهرا 299

واحد تبريز 102
واحد تفت 201

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد چالوس 158
واحد دامغان 142
واحد دزفول 165
واحد دماوند 250

واحد رفسنجان 194
واحد زاهدان 109
واحد زنجان 138

واحد سیرجان 203
واحد شهرضا 197
واحد شیراز 163

واحد صفادشت 583
واحد علی آبادکتول 184

واحد کرمانشاه 192
واحد لبنان 231
واحد مراغه 147

واحد مرودشت 198
واحد مشهد 111
واحد میبد 179
واحد میمه 205

واحد نجف آباد 150
واحد ورامین 143

واحد يزد 105

20823حقوق تجارت بین الملل   

واحد الکترونیکی 503
واحد پرديس 501

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد خرم آباد 148
واحد دامغان 142
واحد مراغه 147
واحد میمه 205
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد نجف آباد 150
واحد نراق 185

واحد ورامین 143

20835حقوق ثبت اسناد و امالک   

واحد الکترونیکی 503
واحد اهر 220

واحد بیرجند 131
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران مرکزی 101

واحد دامغان 142
واحد سمنان 128

واحد علی آبادکتول 184
واحد مشهد 111
واحد میمه 205
واحد نراق 185

واحد ورامین 143

20838فقه و حقوق جزا   

واحد الکترونیکی 503
واحد بندرانزلی 286

واحد بیرجند 131
واحد تاکستان 170

واحد تهران شمال 157
واحد تهران مرکزی 101

واحد خمین 262
واحد سبزوار 127

واحد شهرکرد 133
واحد قم 154

واحد گرمسار 189
واحد مراغه 147
واحد میبد 179

واحد نوشهر 539

20840اقتصادی   - حقوق مالی 

واحد الکترونیکی 503
واحد بوئین زهرا 299

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران مرکزی 101

واحد چالوس 158
واحد دامغان 142
واحد سبزوار 127
واحد سلماس 264
واحد شبستر 195

واحد فیروزآباد 129
واحد میبد 179

20846حقوق اقتصادی   

واحد سبزوار 127

20864حقوق خانواده   

واحد خمینی شهر 188
واحد خوی 137
واحد دامغان 142

واحد سبزوار 127
واحد شبستر 195
واحد کرمان 108
واحد گناباد 140
واحد میمه 205
واحد نراق 185

21198مديريت ثبت اسناد و امالک   

پرديس بین المللی جلفا-واحد تبريز 810
واحد کازرون 152

21265حقوق محیط زيست   

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران مرکزی 101

واحد علوم و تحقیقات 123

ايران شناسی - 1127کد رشته امتحانی 

21091آداب و رسوم و میراث فرهنگی   -ايران شناسی

واحد محالت 200
واحد مرودشت 198
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

21092ايران شناسی عمومی   -ايران شناسی

واحد شبستر 195

21093ايران شناسی تاريخ   -ايران شناسی

واحد رشت 117
واحد محالت 200

مجموعه علوم سیاسی و روابط  - 1130کد رشته امتحانی 

بین الملل

20810روابط بین الملل   

مرکز تسوج 470
واحد آشتیان 199

واحد الکترونیکی 503
واحد اهواز 106
واحد بناب 144
واحد تبريز 102

واحد تهران جنوب 141
پرديس مرکز بین المللی کیش-واحد تهران جنوب 799

واحد تهران مرکزی 101
واحد چالوس 158

واحد خرم آباد 148
واحد رودهن 113
واحد زنجان 138

واحد سوادکوه 279
واحد شاهرود 104
واحد شهرضا 197
واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123
پرديس مرکز آموزش بین المللی قشم-واحد علوم و تحقیقات 798

واحد قم 154
واحد کرج 115
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد کرمانشاه 192
واحد مشهد 111
واحد مالرد 560
واحد نراق 185

واحد همدان 171

20812علوم سیاسی   

واحد آزادشهر 186
واحد آشتیان 199

آملی... واحد آيت ا 260
پرديس بین الملل واحد آيت اهلل آملی-واحد آيت اهلل آملی 804

واحد افغانستان 621
واحد الکترونیکی 503
واحد انديمشک 295

واحد اهواز 106
واحد ايالم 254
واحد بافت 221
واحد بوشهر 146

واحد تاکستان 170
واحد تبريز 102

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد چالوس 158

واحد خرم آباد 148
واحد رباط کريم 559

واحد رشت 117
واحد رودهن 113

واحد زابل 268
واحد زاهدان 109
واحد زنجان 138
واحد شاهرود 104
واحد شهرضا 197
واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قم 154

واحد کرج 115
واحد کرمانشاه 192

واحد لبنان 231
واحد مشهد 111

پرديس مجتمع بین الملل گلبهار-واحد مشهد 706
واحد نیشابور 130
واحد همدان 171

20814مطالعات منطقه ای   

واحد آزادشهر 186
واحد الکترونیکی 503

واحد بافت 221
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران مرکزی 101

واحد چالوس 158
واحد رشت 117

واحد رفسنجان 194
واحد زنجان 138
واحد شهرضا 197

واحد قم 154
واحد کرمانشاه 192

واحد المرد 243

20816انديشه سیاسی در اسالم   

واحد آزادشهر 186
واحد الکترونیکی 503

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران مرکزی 101

واحد شهرضا 197
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قم 154
واحد مشهد 111

واحد همدان 171

باستان شناسی - 1132کد رشته امتحانی 

21089دوران تاريخی ايران   -باستان شناسی

واحد ابهر 207
واحد الکترونیکی 503

واحد تهران مرکزی 101
واحد دزفول 165
واحد کازرون 152
واحد مرودشت 198

21090پیش از تاريخ ايران   -باستان شناسی

واحد ابهر 207
واحد ايالم 254

واحد تهران مرکزی 101
واحد مرودشت 198

واحد میانه 218
واحد همدان 171

تمدن و فرهنگ اسالمی ايران و سرزمین های -باستان شناسی

21095ديگر   

واحد ابهر 207
واحد مرودشت 198
واحد ورامین 143

مجموعه روان شناسی - 1133کد رشته امتحانی 

20701روانشناسی بالینی   

واحد آشتیان 199
آملی... واحد آيت ا 260

پرديس بین الملل واحد آيت اهلل آملی-واحد آيت اهلل آملی 804
واحد اراک 121
واحد اردبیل 119

واحد ارسنجان 160
واحد ارومیه 103

واحد اسالمشهر 238
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

30

 www.Heyvagroup.com  مرکز مشاوره تحصیلی هیوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد الکترونیکی 503
واحد امارات متحده عربی 222

واحد انار 273
واحد انديمشک 295

واحد اهر 220
واحد اهواز 106
واحد ايالم 254

واحد بندرعباس 114
واحد بندرگز 393
واحد بوشهر 146
واحد بوکان 379
واحد بیرجند 131

واحد پزشکی تهران 136
واحد تبريز 102

واحد تربت جام 118
واحد تنکابن 159

واحد تهران جنوب 141
پرديس مرکز بین المللی کیش-واحد تهران جنوب 799

واحد تهران غرب 228
واحد تهران مرکزی 101

واحد چالوس 158
واحد خلخال 213
واحد خمین 262

واحد خمینی شهر 188
واحد رودهن 113
واحد زاهدان 109

واحد زرند 211
واحد زنجان 138
واحد ساری 208
واحد سمنان 128
واحد سنندج 110
واحد سیرجان 203
واحد شاهرود 104
واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد فردوس 162

واحد فیروزآباد 129
واحد قم 154

واحد کاشمر 212
واحد کرج 115

واحد کرمانشاه 192
واحد گرمسار 189
واحد الهیجان 202

واحد لبنان 231
واحد مرند 125

واحد مرودشت 198
واحد نائین 176

واحد نجف آباد 150
واحد نیشابور 130
واحد همدان 171

واحد ياسوج 120

20702روان شناسی تربیتی   

واحد اراک 121
واحد اردبیل 119
واحد ارومیه 103

واحد اسالمشهر 238
واحد الکترونیکی 503

واحد انار 273
واحد اهواز 106
واحد ايالم 254
واحد بافت 221

واحد بجنورد 182
واحد بندرلنگه 285
واحد بیرجند 131

واحد پزشکی تهران 136
واحد تبريز 102

واحد تربت جام 118
واحد تنکابن 159

واحد تهران شمال 157
واحد تهران مرکزی 101

واحد خوی 137
واحد دزفول 165
واحد رودهن 113

واحد زابل 268
واحد ساری 208
واحد ساوه 181

واحد سبزوار 127
واحد سراب 124
واحد شبستر 195

واحد شهرکرد 133
واحد عجب شیر 256

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قم 154

واحد گرمسار 189
واحد لبنان 231

واحد مبارکه 190
واحد مرودشت 198

واحد مالير 196
واحد مهاباد 166

واحد همدان 171

20703روانشناسی شخصیت   

واحد آزادشهر 186
واحد آشتیان 199

واحد الکترونیکی 503
واحد اهواز 106

واحد بیرجند 131
واحد تهران جنوب 141

پرديس مرکز بین المللی کیش-واحد تهران جنوب 799
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد خمینی شهر 188
واحد دزفول 165
واحد ساری 208
واحد سبزوار 127

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد کرج 115

20705روانشناسی عمومی   

واحد آزادشهر 186
آملی... واحد آيت ا 260

پرديس بین الملل واحد آيت اهلل آملی-واحد آيت اهلل آملی 804
واحد اراک 121
واحد اردبیل 119

واحد ارسنجان 160
واحد ارومیه 103

واحد اسالم آبادغرب 282
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد الکترونیکی 503
واحد امارات متحده عربی 222

واحد اهر 220
واحد اهواز 106

خلیج فارس-پرديس واحد بین المللی خرمشهر-واحد اهواز 802
واحد ايذه 153
واحد ايالم 254

واحد بادرود 475
واحد بجنورد 182
واحد بروجن 242

واحد بندرعباس 114
واحد بندرگز 393
واحد بهبهان 215

واحد بوئین زهرا 299
واحد بوشهر 146
واحد تبريز 102

واحد تربت جام 118
واحد تفرش 247
واحد تنکابن 159

واحد تهران جنوب 141
پرديس مرکز بین المللی کیش-واحد تهران جنوب 799

واحد تهران شمال 157
واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزی 101
واحد رامهرمز 230
واحد رشت 117

واحد رفسنجان 194
واحد رودهن 113
واحد زاهدان 109

واحد زرند 211
واحد زنجان 138
واحد ساری 208
واحد ساوه 181

واحد سمنان 128

واحد سنندج 110
واحد سیرجان 203
واحد شاهرود 104

واحد شهرقدس 252
واحد شهرکرد 133

واحد شیراز 163
واحد علوم و تحقیقات 123
واحد علی آبادکتول 184

واحد فسا 134
واحد فیروزآباد 129

واحد قاينات 261
واحد قم 154

واحد قوچان 206
واحد کاشان 116
واحد کاشمر 212
واحد کرج 115

واحد کرمان 108
واحد کرمانشاه 192
واحد گچساران 149
واحد گرگان 173
واحد گرمسار 189
واحد لبنان 231

واحد محالت 200
واحد مرودشت 198

واحد مالرد 560
واحد میبد 179

واحد نیشابور 130
واحد نکا 311

واحد همدان 171
واحد ورامین 143
واحد ياسوج 120

واحد يزد 105

20708   (روانسنجی)سنجش و اندازه گیری 

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران مرکزی 101
واحد خمینی شهر 188

واحد گناباد 140

20712روان شناسی  و آموزش کودکان  استثنايی   

واحد ارومیه 103
واحد الکترونیکی 503

واحد بیرجند 131
واحد تهران مرکزی 101

واحد شبستر 195
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فیروزآباد 129

20715روانشناسی مثبت گرا   -روانشناسی اسالمی

واحد ابهر 207
واحد ارسنجان 160

واحد الکترونیکی 503
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد تهران مرکزی 101
واحد خمینی شهر 188

واحد خوی 137
واحد ساری 208

واحد گرگان 173
واحد مالير 196
واحد مهاباد 166
واحد نائین 176
واحد يزد 105

20719روانشناسی خانواده درمانی   

واحد خمینی شهر 188

20726روانشناسی صنعتی و سازمانی   

واحد ارسنجان 160
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد الکترونیکی 503
واحد تنکابن 159

واحد تهران مرکزی 101
واحد خمینی شهر 188

واحد کرج 115
واحد مرودشت 198

مجموعه حسابداری - 1134کد رشته امتحانی 

21301حسابداری   

مرکز بستک 575
مرکز شهريار 577
واحد آبادان 151
واحد آستارا 164
واحد آشتیان 199

آملی... واحد آيت ا 260
پرديس بین الملل واحد آيت اهلل آملی-واحد آيت اهلل آملی 804

واحد اراک 121
واحد اردبیل 119
واحد اردکان 283
واحد ارومیه 103

واحد اسالمشهر 238
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد الیگودرز 245
واحد الکترونیکی 503

واحد امارات متحده عربی 222
واحد اهر 220

واحد اهواز 106
خلیج فارس-پرديس واحد بین المللی خرمشهر-واحد اهواز 802

واحد ايالم 254
واحد ايلخچی 396

واحد بابل 156
واحد بردسکن 280
واحد بروجرد 112

واحد بستان آباد 351
واحد بناب 144

واحد بندرديلم 335
واحد بندرعباس 114

واحد بندرگز 393
واحد بندرلنگه 285
واحد بوشهر 146
واحد بیرجند 131
واحد تاکستان 170

واحد تبريز 102
واحد تربت حیدريه 132

واحد تفرش 247
واحد تنکابن 159

واحد تهران جنوب 141
پرديس مرکز بین المللی کیش-واحد تهران جنوب 799

واحد تهران شرق 284
واحد تهران شمال 157
واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزی 101
واحد تويسرکان 167
واحد چالوس 158
واحد خامنه 386

واحد خدابنده 392
واحد خرم آباد 148

واحد خمین 262
واحد خوی 137
واحد دامغان 142
واحد دماوند 250
واحد رامهرمز 230
واحد رشت 117

پرديس مرکز بین المللی بندرانزلی-واحد رشت 712
واحد رفسنجان 194
واحد رودسر 275
واحد رودهن 113
واحد زاهدان 109

پرديس واحد چابهار-واحد زاهدان 801
واحد زنجان 138
واحد ساری 208
واحد ساوه 181

واحد سبزوار 127
واحد سراب 124

واحد سروستان 278
واحد سلماس 264
واحد سمنان 128
واحد سنندج 110
واحد شاهرود 104
واحد شبستر 195

واحد شهرقدس 252
واحد شهرکرد 133

واحد شیراز 163
واحد شیروان 169

واحد صفادشت 583
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کد محل 
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد صوفیان 390
واحد صومعه سرا 532

واحد طبس 229
واحد علوم و تحقیقات 123

پرديس مرکز آموزش بین المللی قشم-واحد علوم و تحقیقات 798
واحد علی آبادکتول 184

واحد فارسان 401
واحد فردوس 162

واحد فسا 134
واحد فالورجان 172
واحد فیروزآباد 129
واحد فیروزکوه 135
واحد قائم شهر 107
واحد قاينات 261
واحد قزوين 214
واحد قشم 217
واحد قم 154

واحد کاشان 116
واحد کرج 115

واحد کرمان 108
واحد کرمانشاه 192
واحد کنگاور 312
واحد کهنوج 253

واحد گچساران 149
واحد گرگان 173
واحد گرمی 391

واحد گنبدکاووس 274
واحد المرد 243

واحد الهیجان 202
واحد لبنان 231

واحد مبارکه 190
واحد مراغه 147
واحد مرند 125

واحد مرودشت 198
واحد مسجدسلیمان 178

واحد مشهد 111
پرديس مجتمع بین الملل گلبهار-واحد مشهد 706

واحد مالرد 560
واحد مالير 196
واحد مهاباد 166

واحد میاندوآب 249
واحد میانه 218

واحد نجف آباد 150
واحد نطنز 289
واحد نور 239

واحد نورآباد ممسنی 292
واحد نیشابور 130
واحد همدان 171
واحد هیدج 400
واحد ورامین 143

شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139
واحد ياسوج 120

واحد يزد 105

21302حسابرسی   

واحد الکترونیکی 503
واحد بناب 144

واحد تهران شرق 284
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد چالوس 158
واحد خمین 262

واحد دولت آباد 318
واحد رامسر 414
واحد سبزوار 127
واحد شاهرود 104

واحد علی آبادکتول 184
واحد قاينات 261
واحد قزوين 214
واحد مبارکه 190
واحد مرند 125
واحد نور 239

واحد نیشابور 130

21322حسابداری مديريت   

واحد علی آبادکتول 184

مطالعات زنان - 1137کد رشته امتحانی 

20518زن و خانواده   -مطالعات زنان

واحد آشتیان 199
واحد الکترونیکی 503

واحد بافت 221
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شرق 284

واحد تهران مرکزی 101
واحد رودهن 113

واحد علوم و تحقیقات 123

20520حقوق زن در اسالم   -مطالعات زنان

واحد آشتیان 199
واحد بابل 156
واحد بافت 221

واحد تهران غرب 228
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد گرمسار 189

مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی - 1138کد رشته امتحانی 

20517علوم ارتباطات اجتماعی   

واحد آشتیان 199
واحد اردبیل 119

واحد الکترونیکی 503
واحد تبريز 102
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد تربت جام 118
واحد تهران شرق 284
واحد تهران شمال 157
واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزی 101
واحد دماوند 250

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قوچان 206

واحد میبد 179
واحد يزد 105

20519روابط عمومی   -علوم ارتباطات اجتماعی

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران مرکزی 101

20544مطالعات فرهنگی و رسانه   

واحد اراک 121
واحد الکترونیکی 503
واحد تهران شرق 284
واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزی 101
واحد شاهین شهر 394

21170تبلیغ و ارتباطات فرهنگی   

واحد اراک 121

مجموعه مديريت - 1142کد رشته امتحانی 

21041طراحی سازمان های دولتی   -مديريت دولتی

واحد آستارا 164
واحد اردبیل 119

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد الکترونیکی 503

واحد بناب 144
واحد بیرجند 131

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد دهاقان 183

واحد رفسنجان 194
واحد سیرجان 203
واحد شوشتر 204

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد علی آبادکتول 184

واحد فیروزکوه 135
واحد قائم شهر 107
واحد قزوين 214
واحد کرمان 108
واحد لبنان 231
واحد مشهد 111

پرديس مجتمع بین الملل گلبهار-واحد مشهد 706
واحد مهاباد 166
واحد نراق 185

شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

21042خط مشی گذاری عمومی   -مديريت دولتی

واحد اراک 121
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد الیگودرز 245
واحد الکترونیکی 503

واحد بناب 144
واحد بندرديلم 335

واحد تهران شمال 157
واحد تهران مرکزی 101

واحد تويسرکان 167
واحد دهاقان 183

واحد رفسنجان 194
واحد زنجان 138

واحد سیرجان 203
واحد شوشتر 204

واحد علوم و تحقیقات 123
پرديس مرکز آموزش بین المللی قشم-واحد علوم و تحقیقات 798

واحد علی آبادکتول 184
واحد فیروزکوه 135
واحد قائم شهر 107
واحد قزوين 214
واحد کرمان 108

واحد کمیجان 347
واحد گرمی 391
واحد لبنان 231
واحد مراغه 147
واحد مشهد 111

پرديس مجتمع بین الملل گلبهار-واحد مشهد 706
واحد ممقان 297
واحد مهاباد 166
واحد میانه 218
واحد نراق 185

واحد همدان 171

21043مديريت عملکرد   -مديريت صنعتی

واحد الکترونیکی 503
واحد امارات متحده عربی 222

واحد تبريز 102
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157
واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزی 101
واحد زنجان 138
واحد سبزوار 127
واحد سراب 124
واحد سمنان 128

واحد علوم و تحقیقات 123
پرديس مرکز آموزش بین المللی قشم-واحد علوم و تحقیقات 798

واحد فیروزکوه 135
واحد قزوين 214
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عنوان و کد رشته تحصیلی
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد کرج 115
واحد کرمان 108

واحد گچساران 149
واحد لبنان 231

واحد مبارکه 190
واحد نجف آباد 150

واحد نی ريز 209

21044کار آفرينی   -مديريت بازرگانی

واحد ابهر 207
واحد الکترونیکی 503

واحد امارات متحده عربی 222
واحد بابل 156

واحد بوئین زهرا 299
واحد تهران مرکزی 101

واحد رشت 117
واحد زنجان 138
واحد ساری 208
واحد سمنان 128
واحد سنندج 110

واحد علوم و تحقیقات 123
پرديس مرکز آموزش بین المللی قشم-واحد علوم و تحقیقات 798

واحد فیروزکوه 135
واحد قزوين 214
واحد قشم 217

واحد کرمانشاه 192
واحد لبنان 231
واحد مالير 196
واحد نراق 185

واحد نیشابور 130
واحد يزد 105

21045مديريت استراتژيک   -مديريت بازرگانی

واحد ابهر 207
واحد الکترونیکی 503

واحد امارات متحده عربی 222
واحد بابل 156

واحد بوئین زهرا 299
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد رشت 117
واحد زنجان 138
واحد سنندج 110

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد فیروزکوه 135

واحد قزوين 214
واحد قشم 217

واحد کاشان 116
واحد لبنان 231
واحد مالير 196
واحد نراق 185

واحد نیشابور 130
واحد يزد 105

21046تجارت الکترونیکی   -مديريت بازرگانی

واحد آستارا 164
واحد ابهر 207

واحد اراک 121
واحد اردکان 283

واحد الکترونیکی 503
واحد امارات متحده عربی 222

واحد امیديه 187
واحد بابل 156

واحد بندرعباس 114
واحد بوئین زهرا 299

واحد پارس آباد مغان 287
پرديس بین المللی جلفا-واحد تبريز 810

واحد تربت جام 118
واحد تفرش 247
واحد تنکابن 159

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد رشت 117

پرديس مرکز بین المللی بندرانزلی-واحد رشت 712
واحد رودبار 296

واحد زاهدان 109
واحد زرقان 288
واحد زنجان 138

واحد سروستان 278
واحد سنندج 110

واحد شهرقدس 252
واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123
پرديس مرکز آموزش بین المللی قشم-واحد علوم و تحقیقات 798

واحد فیروزکوه 135
واحد قائم شهر 107
واحد قاينات 261
واحد قزوين 214
واحد قشم 217

واحد کرمان 108
واحد کرمانشاه 192
واحد گچساران 149
واحد الهیجان 202

واحد لبنان 231
واحد مرودشت 198

واحد مالير 196
واحد ممقان 297

واحد نجف آباد 150
واحد نراق 185

واحد نوشهر 539
واحد نیشابور 130
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واحد همدان 171
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

21049تولید و عملیات   -مديريت صنعتی

واحد اراک 121
واحد الکترونیکی 503

واحد امارات متحده عربی 222
واحد بافق 223
واحد بناب 144
واحد تبريز 102

واحد تهران جنوب 141
پرديس مرکز بین المللی کیش-واحد تهران جنوب 799

واحد تهران شمال 157
واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزی 101
واحد جزيره خارک 174

واحد رودهن 113
واحد ساوه 181

واحد سمنان 128
واحد صفادشت 583

واحد علوم و تحقیقات 123
پرديس مرکز آموزش بین المللی قشم-واحد علوم و تحقیقات 798

واحد فیروزکوه 135
واحد قزوين 214
واحد کرج 115

واحد گچساران 149
واحد الهیجان 202

واحد لبنان 231
واحد مرودشت 198
واحد نجف آباد 150

واحد نوشهر 539

21050بودجه و مالیه عمومی   -مديريت دولتی

مرکز پیرانشهر 582
واحد آستارا 164
واحد اراک 121

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد الکترونیکی 503

واحد بناب 144
واحد بندرانزلی 286
واحد بندرديلم 335

واحد بهشهر 346
واحد بیرجند 131
واحد تبريز 102

واحد تربت حیدريه 132
واحد تهران جنوب 141

پرديس مرکز بین المللی کیش-واحد تهران جنوب 799
واحد تهران مرکزی 101

واحد تويسرکان 167
واحد چالوس 158
واحد دهاقان 183
واحد رامهرمز 230

واحد رفسنجان 194
واحد زاهدان 109

پرديس واحد چابهار-واحد زاهدان 801
واحد سقز 271

واحد سیرجان 203
واحد شاهین دژ 336

واحد شوشتر 204
واحد علوم و تحقیقات 123
واحد علی آبادکتول 184

واحد فیروزکوه 135
واحد قائم شهر 107
واحد قزوين 214

واحد کازرون 152
واحد کرمان 108
واحد الرستان 155

واحد لبنان 231
واحد مسجدسلیمان 178

واحد مشهد 111
واحد مشکین شهر 263

واحد مهاباد 166
واحد نراق 185

واحد نیشابور 130
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

21051توسعه منابع انسانی   -مديريت دولتی

واحد آستارا 164
واحد اراک 121

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد الکترونیکی 503

واحد بروجرد 112
واحد بناب 144
واحد تبريز 102

پرديس مجتمع بین الملل تبريز-واحد تبريز 768
واحد تهران جنوب 141

پرديس مرکز بین المللی کیش-واحد تهران جنوب 799
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد چالوس 158
واحد خلخال 213
واحد دهاقان 183
واحد رشت 117

پرديس مرکز بین المللی بندرانزلی-واحد رشت 712
واحد رفسنجان 194

واحد زابل 268
واحد ساری 208

واحد سیرجان 203
واحد شاهرود 104
واحد شوشتر 204

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد علی آبادکتول 184

واحد فیروزکوه 135
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واحد قائم شهر 107
واحد قزوين 214
واحد قشم 217

واحد کرمان 108
واحد الرستان 155

واحد لبنان 231
واحد مشهد 111

واحد مشکین شهر 263
واحد مهاباد 166
واحد نراق 185

واحد هادی شهر 338
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139
واحد ياسوج 120

21061مديريت پروژه   -مديريت صنعتی

واحد اراک 121
واحد رودهن 113

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد کرمان 108

واحد يزد 105

21062مديريت رفتار سازمانی   -مديريت دولتی

واحد اراک 121
واحد بروجرد 112

واحد بندرانزلی 286
واحد پارس آباد مغان 287

واحد ساوه 181
واحد شاهرود 104

واحد علوم و تحقیقات 123

مديريت پیشرفت و توسعه شهری و روستايی   -مديريت دولتی

21068

واحد علوم و تحقیقات 123

21069مديريت زنجیره تامین   -مديريت صنعتی

واحد اراک 121
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد يزد 105

21070مديريت کیفیت و بهره وری   -مديريت صنعتی

واحد تهران شمال 157
واحد ساوه 181

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد کاشان 116
واحد کرمان 108

21150مالی و اقتصادی   -مديريت سازمانهای دولتی

واحد دهاقان 183

21162مهندسی مالی و مديريت ريسک   -مالی

واحد دهاقان 183

21177مديريت بحران   

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد کرمان 108

21245مديريت مالی   

مرکز شهريار 577
آملی... واحد آيت ا 260

پرديس بین الملل واحد آيت اهلل آملی-واحد آيت اهلل آملی 804
واحد ابهر 207

واحد اراک 121
واحد اردکان 283
واحد اسفراين 315
واحد اسالمشهر 238

واحد الکترونیکی 503
واحد بابل 156

واحد بروجرد 112
واحد بندرعباس 114

واحد بیرجند 131
واحد تربت جام 118

واحد تهران جنوب 141
پرديس مرکز بین المللی کیش-واحد تهران جنوب 799

واحد تهران شرق 284
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد دماوند 250
واحد دهاقان 183
واحد رودهن 113
واحد زنجان 138
واحد سبزوار 127
واحد سمنان 128

واحد شهرقدس 252
واحد شهرکرد 133

واحد علوم و تحقیقات 123
پرديس مرکز آموزش بین المللی قشم-واحد علوم و تحقیقات 798

واحد فیروزآباد 129
واحد فیروزکوه 135

واحد قشم 217
واحد قم 154

واحد کازرون 152
واحد کرج 115
واحد المرد 243

واحد الهیجان 202
واحد مبارکه 190
واحد مراغه 147
واحد مرند 125

واحد مرودشت 198
واحد نی ريز 209
واحد نیشابور 130
واحد ورامین 143
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

واحد يزد 105

21254بازاريابی   -مديريت بازرگانی

واحد ابهر 207
واحد اراک 121
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واحد افغانستان 621
واحد الکترونیکی 503

واحد امارات متحده عربی 222
واحد امیديه 187
واحد اهواز 106

خلیج فارس-پرديس واحد بین المللی خرمشهر-واحد اهواز 802
واحد بابل 156

واحد بجنورد 182
واحد بروجرد 112

واحد بناب 144
واحد بوئین زهرا 299

واحد بیرجند 131
واحد تبريز 102

پرديس مجتمع بین الملل تبريز-واحد تبريز 768
واحد تربت جام 118

واحد تربت حیدريه 132
واحد تفرش 247
واحد تنکابن 159

واحد تهران جنوب 141
پرديس مرکز بین المللی کیش-واحد تهران جنوب 799

واحد تهران شمال 157
واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزی 101
واحد خلخال 213
واحد خمین 262
واحد دهاقان 183
واحد رشت 117
واحد رودبار 296
واحد رودسر 275
واحد زرقان 288
واحد زنجان 138
واحد ساری 208
واحد سراب 124
واحد سمنان 128
واحد سنندج 110

واحد شهرقدس 252
واحد علوم داروئی 225

واحد علوم و تحقیقات 123
پرديس مرکز آموزش بین المللی قشم-واحد علوم و تحقیقات 798

واحد علی آبادکتول 184
واحد فیروزکوه 135

واحد قزوين 214
واحد قشم 217
واحد قم 154

واحد کاشان 116
واحد کرمان 108

واحد کرمانشاه 192
واحد گچساران 149

واحد المرد 243
واحد لبنان 231

واحد مراغه 147
واحد مرودشت 198

واحد مشکین شهر 263
واحد مالير 196

واحد نجف آباد 150
واحد نراق 185

واحد نیشابور 130
واحد ورامین 143
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

واحد يزد 105

21255مديريت تحول   -مديريت دولتی

واحد اراک 121
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد الکترونیکی 503
واحد بروجرد 112

واحد بناب 144
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد چالوس 158
واحد دهاقان 183

واحد رفسنجان 194
واحد سیرجان 203
واحد شاهرود 104
واحد شوشتر 204

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد علی آبادکتول 184

واحد فیروزکوه 135
واحد قائم شهر 107
واحد قزوين 214
واحد کرمان 108
واحد الرستان 155

واحد لبنان 231
واحد مشهد 111
واحد مالير 196
واحد مهاباد 166
واحد نراق 185

21256بازرگانی داخلی   -مديريت بازرگانی

واحد ابهر 207
واحد اراک 121

واحد اردکان 283
واحد الکترونیکی 503

واحد امارات متحده عربی 222
واحد اهواز 106
واحد بابل 156

واحد بوئین زهرا 299
واحد تربت جام 118

واحد تهران مرکزی 101
واحد رشت 117
واحد زنجان 138
واحد سنندج 110
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واحد شیروان 169
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فیروزکوه 135
واحد قزوين 214
واحد قشم 217

واحد کرمان 108
واحد کرمانشاه 192

واحد لبنان 231
واحد مبارکه 190
واحد مالير 196
واحد نراق 185

واحد نیشابور 130

21269تحقیق درعملیات   -مديريت صنعتی

آملی... واحد آيت ا 260
واحد الکترونیکی 503

واحد امارات متحده عربی 222
واحد بندرديلم 335

واحد تبريز 102
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران مرکزی 101

واحد رشت 117
واحد ساوه 181
واحد سراب 124
واحد سمنان 128
واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123
پرديس مرکز آموزش بین المللی قشم-واحد علوم و تحقیقات 798

واحد فیروزکوه 135
واحد قزوين 214
واحد کاشان 116
واحد کرج 115

واحد الهیجان 202
واحد لبنان 231
واحد مهاباد 166

واحد نجف آباد 150
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

واحد يزد 105

21271بازرگانی بین المللی   -مديريت بازرگانی

واحد آباده 216
واحد آستارا 164
واحد ابهر 207

واحد الکترونیکی 503
واحد امارات متحده عربی 222

خلیج فارس-پرديس واحد بین المللی خرمشهر-واحد اهواز 802
واحد بابل 156

واحد بوئین زهرا 299
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد رشت 117

پرديس مرکز بین المللی بندرانزلی-واحد رشت 712
واحد زنجان 138
واحد سنندج 110
واحد شیروان 169
واحد طبس 229

واحد عجب شیر 256
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فیروزکوه 135
واحد قزوين 214
واحد کرمان 108

واحد کرمانشاه 192
واحد لبنان 231
واحد مالير 196

واحد نجف آباد 150
واحد نراق 185

واحد نیشابور 130
واحد ياسوج 120

21274سیاست های تحقیق و توسعه   -مديريت تکنولوژی

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد الکترونیکی 503

واحد امارات متحده عربی 222
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران مرکزی 101

واحد علوم و تحقیقات 123

21294نوآوری تکنولوژی   -مديريت تکنولوژی

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران غرب 228

واحد خلخال 213
واحد سیرجان 203

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد فیروزکوه 135

واحد مبارکه 190

21295انتقال تکنولوژی   -مديريت تکنولوژی

واحد علوم و تحقیقات 123

21296استراتژی های توسعه صنعتی   -مديريت تکنولوژی

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران مرکزی 101

واحد سیرجان 203
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فیروزکوه 135
واحد الهیجان 202

21341کسب و کار الکترونیک   -مديريت فنّاوری اطالعات

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فیروزکوه 135
واحد الهیجان 202
واحد ماهشهر 191
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21342مديريت منابع اطالعاتی   -مديريت فنّاوری اطالعات

واحد الکترونیکی 503
واحد اهواز 106

واحد بوئین زهرا 299
واحد تبريز 102

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد دماوند 250
واحد سبزوار 127

واحد صفادشت 583
واحد صفاشهر 387

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد الهیجان 202

سیستم های اطالعاتی پیشرفته   -مديريت فنّاوری اطالعات

21343

واحد الکترونیکی 503
واحد پرند 298

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران مرکزی 101

واحد دماوند 250
واحد علوم و تحقیقات 123

21344مديريت دانش   -مديريت فنّاوری اطالعات

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران مرکزی 101

واحد علوم و تحقیقات 123

21364کسب و کار جديد   -کار آفرينی

واحد الکترونیکی 503
واحد اهر 220

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد چالوس 158
واحد دهاقان 183
واحد زنجان 138
واحد ساری 208

واحد سپیدان 251
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فیروزکوه 135
واحد مهدی شهر 479

مشاوره - 1143کد رشته امتحانی 

21609مشاوره مدرسه   -مشاوره

واحد ابهر 207
واحد اراک 121

واحد اردکان 283
واحد الکترونیکی 503

واحد تبريز 102
واحد رودهن 113

واحد قوچان 206
واحد کرج 115

واحد کرمانشاه 192
واحد مرودشت 198

واحد مسجدسلیمان 178

21611مشاوره خانواده   -مشاوره

واحد آزادشهر 186
واحد ابهر 207

واحد اراک 121
واحد استهبان 145
واحد اشکذر 317
واحد اهواز 106

واحد بندرگز 393
واحد پارس آباد مغان 287

واحد تنکابن 159
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157
واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزی 101
واحد خمین 262

واحد خمینی شهر 188
واحد رشت 117

واحد رودهن 113
واحد زرند 211
واحد شبستر 195

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قاينات 261

واحد قم 154
واحد قوچان 206
واحد کرمان 108

واحد کرمانشاه 192
واحد مرودشت 198
واحد همدان 171

21614مشاوره شغلی   -مشاوره

واحد تبريز 102
واحد تنکابن 159

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد قوچان 206
واحد مرودشت 198

واحد يزد 105

21615مشاوره توانبخشی   -مشاوره

واحد آزادشهر 186
واحد ارسنجان 160

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران مرکزی 101

واحد خمین 262
واحد خمینی شهر 188
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واحد رشت 117
واحد رودهن 113

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قوچان 206

واحد مرودشت 198
واحد يزد 105

مديريت دريايی - 1144کد رشته امتحانی 

21067حمل و نقل دريايی   -مديريت دريايی

واحد جزيره خارک 174

مجموعه علوم فرهنگی - 1145کد رشته امتحانی 

21087برنامه ريزی امور فرهنگی   

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد الکترونیکی 503

واحد تهران مرکزی 101
واحد شاهین شهر 394

واحد علوم و تحقیقات 123

21088مديريت امور فرهنگی   

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد الکترونیکی 503

واحد امارات متحده عربی 222
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157
واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزی 101
واحد علوم و تحقیقات 123

محیط  زيست - 1146کد رشته امتحانی 

21189مديريت محیط زيست   -محیط زيست

واحد الکترونیکی 503
واحد اهواز 106

واحد بندرعباس 114
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد زاهدان 109

پرديس واحد چابهار-واحد زاهدان 801
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قائم شهر 107
واحد میبد 179

واحد نجف آباد 150
واحد همدان 171
واحد ورامین 143

21192برنامه ريزی محیط زيست   -محیط زيست

واحد بندرعباس 114
واحد تهران شمال 157

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد الهیجان 202

واحد میبد 179

21199آموزش محیط زيست   -محیط زيست

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد اهواز 106

واحد بندرعباس 114
واحد تبريز 102

واحد تهران شمال 157
واحد رودهن 113

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد میبد 179

21277   (اچ اس ای  )مديريت محیط زيست 

واحد اهواز 106
واحد تهران غرب 228

واحد زاهدان 109
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد میبد 179

مجموعه مديريت کسب و کار و امور - 1148کد رشته امتحانی 

 شهری

21335مالی   -مديريت کسب و کار

واحد اراک 121
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد بابل 156
واحد بناب 144

واحد پارس آباد مغان 287
واحد پرند 298
واحد تبريز 102

واحد تهران غرب 228
واحد تهران مرکزی 101

واحد خوی 137
واحد رشت 117

پرديس مرکز بین المللی بندرانزلی-واحد رشت 712
واحد رودهن 113
واحد زنجان 138
واحد ساری 208
واحد ساوه 181

واحد سمنان 128
واحد سنندج 110
واحد سیرجان 203

واحد شیراز 163
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد کرمان 108
واحد گچساران 149

واحد لبنان 231
واحد میانه 218

واحد همدان 171

21336فناوری   -مديريت کسب و کار

واحد تهران مرکزی 101
واحد ساری 208

واحد فیروزکوه 135
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد قزوين 214
واحد کرمان 108
واحد گرگان 173
واحد ممقان 297
واحد میانه 218

واحد نجف آباد 150
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

واحد يزد 105

21337عملیات و زنجیره تامین   -مديريت کسب و کار

واحد اهر 220
واحد بابل 156

واحد تهران مرکزی 101
واحد دماوند 250
واحد رشت 117

واحد رفسنجان 194
واحد ساوه 181

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد فیروزکوه 135
واحد قائم شهر 107

واحد نجف آباد 150
واحد ورامین 143

سیستم های اطالعاتی و فناوری اطالعات  -مديريت کسب و کار

 21338

واحد اراک 121
واحد اهر 220

واحد بهشهر 346
واحد تفرش 247

واحد تهران غرب 228
واحد خلخال 213

واحد دهدشت 293
واحد دولت آباد 318
واحد رفسنجان 194

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قم 154

واحد کرمانشاه 192
واحد الهیجان 202

واحد مراغه 147
واحد هیدج 400
واحد ورامین 143

21339رفتار سازمانی و منابع انسانی   -مديريت کسب و کار

مرکز شهريار 577
واحد آستارا 164

آملی... واحد آيت ا 260
واحد ايالم 254

واحد تربت جام 118
واحد تنکابن 159

واحد تهران جنوب 141
پرديس مرکز بین المللی کیش-واحد تهران جنوب 799

واحد خمین 262

واحد دماوند 250
واحد دهاقان 183
واحد زنجان 138
واحد شاهرود 104

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد فراهان 244
واحد قروه 302

واحد قزوين 214
واحد کهنوج 253

واحد گچساران 149
واحد گرگان 173
واحد گرمی 391
واحد ماکو 241
واحد مرند 125

واحد ممقان 297

21340استراتژی   -مديريت کسب و کار

واحد اراک 121
واحد اردبیل 119
واحد ارومیه 103

واحد اسالمشهر 238
واحد اهواز 106

خلیج فارس-پرديس واحد بین المللی خرمشهر-واحد اهواز 802
واحد بروجرد 112

واحد بناب 144
واحد بندرعباس 114

واحد بوشهر 146
واحد بیرجند 131
واحد تبريز 102
واحد تفرش 247
واحد تنکابن 159

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران مرکزی 101

واحد دهاقان 183
واحد دهدشت 293
واحد زاهدان 109
واحد سبزوار 127
واحد سمنان 128
واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قائم شهر 107

واحد قروه 302
واحد قم 154

واحد کرج 115
واحد کرمان 108

واحد الهیجان 202
واحد همدان 171
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

واحد يزد 105

21365بازاريابی   -مديريت کسب و کار

واحد آستارا 164
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

آملی... واحد آيت ا 260
واحد اردبیل 119
واحد ارومیه 103

واحد اسالمشهر 238
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد الکترونیکی 503
واحد امارات متحده عربی 222

واحد اهواز 106
واحد ايالم 254

واحد بروجرد 112
واحد بندرعباس 114

واحد بوشهر 146
واحد بیرجند 131
واحد پرند 298

واحد تهران جنوب 141
پرديس مرکز بین المللی کیش-واحد تهران جنوب 799

واحد تهران شمال 157
واحد تهران مرکزی 101

واحد خمین 262
واحد رشت 117

واحد رودهن 113
واحد ساری 208
واحد سنندج 110
واحد سیرجان 203
واحد شاهرود 104
واحد شیراز 163

واحد صفادشت 583
واحد علوم داروئی 225

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد فراهان 244

واحد فیروزکوه 135
واحد قزوين 214
واحد کرج 115

واحد کرمانشاه 192
واحد کهنوج 253
واحد مراغه 147
واحد مرند 125

واحد نیشابور 130
واحد هیدج 400
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

واحد يزد 105

مدرسی معارف اسالمی - 1152کد رشته امتحانی 

20462اخالق اسالمی   -مدرسی معارف اسالمی

واحد بروجن 242
واحد دهاقان 183

گروه  علوم پايه

علوم زمین - 1201کد رشته امتحانی 

30430زمین شناسی اقتصادی   -علوم زمین

واحد ارومیه 103
واحد اهر 220
واحد بابل 156
واحد بافق 223

واحد بهبهان 215
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد خرم آباد 148
واحد زرند 211
واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد الهیجان 202
واحد محالت 200

واحد میمه 205

30431پترولوژی   -علوم زمین

واحد آشتیان 199
واحد ارومیه 103

واحد اسالمشهر 238
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد بافق 223
واحد تهران شمال 157

واحد زرند 211
واحد شاهرود 104

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد الهیجان 202
واحد محالت 200

30433رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی   -علوم زمین

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد بندرعباس 114

واحد بهبهان 215
واحد تبريز 102

واحد تهران شمال 157
واحد زاهدان 109
واحد شاهرود 104

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد مشهد 111

30434زمین شناسی مهندسی   -علوم زمین

واحد استهبان 145
واحد اهر 220
واحد بافق 223

واحد بندرعباس 114
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد دشتستان 290
واحد زاهدان 109

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد کرج 115

واحد کهنوج 253
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

30435زمین شناسی زيست محیطی   -علوم زمین

واحد ارومیه 103
واحد استهبان 145
واحد اسالمشهر 238

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد تبريز 102

واحد خرم آباد 148
واحد خوی 137

واحد زاهدان 109
واحد سوادکوه 279

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد الهیجان 202

واحد مشهد 111

30437زمین شناسی نفت   -علوم زمین

واحد تهران شمال 157
واحد دماوند 250
واحد زرند 211
واحد شیراز 163
واحد طبس 229

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد میمه 205

30438آب زمین شناسی   -علوم زمین

واحد استهبان 145
واحد تهران شمال 157

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد مراغه 147

30444   (تکتونیک  )زمین ساخت -علوم زمین

واحد آشتیان 199
واحد الیگودرز 245
واحد بهبهان 215

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد چالوس 158
واحد خوی 137
واحد زرند 211

واحد شاهرود 104
واحد شیراز 163
واحد طبس 229

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قائم شهر 107
واحد الهیجان 202

واحد مراغه 147

30445سنجش از دور زمین شناختی   -علوم زمین

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد اهر 220

واحد خرم آباد 148
واحد کرج 115

30446فسیل شناسی و چینه شناسی   -علوم زمین

واحد آشتیان 199
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد تهران شمال 157
واحد چالوس 158

واحد خرم آباد 148
واحد زرند 211
واحد شیراز 163
واحد طبس 229

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد مراغه 147
واحد مشهد 111
واحد مهاباد 166

مجموعه ژئوفیزيک و هواشناسی - 1202کد رشته امتحانی 

30209لرزه شناسی   -ژئوفیزيک

واحد امیديه 187
واحد تهران شمال 157

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد نجف آباد 150

30213گرانی سنجی   -ژئوفیزيک

واحد تهران شمال 157
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد همدان 171

30230زلزله شناسی   -ژئوفیزيک

واحد اهر 220
واحد تهران شمال 157

واحد چالوس 158
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قم 154

30260ژيوالکتريک   -ژئوفیزيک

واحد تهران شمال 157
واحد علوم و تحقیقات 123

30261ژيومغناطیس   -ژئوفیزيک

واحد تهران شمال 157
واحد علوم و تحقیقات 123

30702هواشناسی   

واحد تهران شمال 157
واحد علوم و تحقیقات 123

شیمی - 1203کد رشته امتحانی 

30310شیمی کاربردی   -شیمی

واحد اراک 121
واحد اردبیل 119

واحد الکترونیکی 503
واحد امیديه 187

واحد اهر 220
واحد تبريز 102

واحد تهران شمال 157
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد تهران مرکزی 101
واحد دورود 248
واحد ساری 208
واحد ساوه 181

واحد شهرضا 197
واحد صوفیان 390

واحد علوم داروئی 225
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فیروزآباد 129
واحد قائم شهر 107
واحد قوچان 206
واحد کرج 115

واحد گچساران 149
واحد گرگان 173
واحد مراغه 147
واحد مشهد 111
واحد مهاباد 166
واحد میانه 218

شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139
واحد يزد 105

30311شیمی تجزيه   -شیمی

آملی... واحد آيت ا 260
واحد اراک 121
واحد اردبیل 119

واحد الکترونیکی 503
واحد امیديه 187
واحد اهواز 106
واحد ايالم 254

واحد بروجرد 112
واحد تبريز 102

واحد تهران شمال 157
واحد تهران مرکزی 101

واحد خرم آباد 148
واحد دامغان 142
واحد دورود 248
واحد رشت 117
واحد زنجان 138
واحد ساوه 181

واحد سنندج 110
واحد شهرضا 197

واحد شهرقدس 252
واحد شهرکرد 133

واحد شیراز 163
واحد صفادشت 583

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد فیروزآباد 129
واحد قوچان 206
واحد کرج 115

واحد کرمان 108
واحد کرمانشاه 192

واحد گچساران 149
واحد گرگان 173
واحد المرد 243

واحد الهیجان 202
واحد ماهشهر 191
واحد مراغه 147

واحد مرودشت 198
واحد مشهد 111
واحد میانه 218

واحد نی ريز 209
واحد نیشابور 130
واحد ورامین 143
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

واحد يزد 105

30312شیمی معدنی   -شیمی

واحد اردبیل 119
واحد اسالمشهر 238

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد الکترونیکی 503

واحد امیديه 187
واحد اهواز 106

واحد بروجرد 112
واحد بوئین زهرا 299

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شرق 284
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد تويسرکان 167
واحد خرم آباد 148

واحد داراب 168
واحد رشت 117
واحد ساوه 181
واحد سراب 124
واحد سنندج 110
واحد شاهرود 104
واحد شهرضا 197

واحد شهرکرد 133
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فیروزآباد 129
واحد قائم شهر 107

واحد قشم 217
واحد قوچان 206
واحد کرج 115

واحد گچساران 149
واحد مشهد 111
واحد مهاباد 166
واحد نراق 185

واحد نی ريز 209
واحد همدان 171
واحد ورامین 143
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139
واحد يزد 105

30313شیمی فیزيک   -شیمی

آملی... واحد آيت ا 260
واحد اراک 121
واحد اردبیل 119

واحد اسالمشهر 238
واحد الکترونیکی 503

واحد امیديه 187
واحد اهواز 106
واحد بابل 156

واحد بروجرد 112
واحد بوئین زهرا 299

واحد تاکستان 170
واحد تبريز 102

واحد تنکابن 159
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد خرم آباد 148

واحد دورود 248
واحد رشت 117

واحد رودهن 113
واحد زنجان 138
واحد ساوه 181

واحد شاهرود 104
واحد شهرضا 197

واحد شهرکرد 133
واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد فیروزآباد 129
واحد قائم شهر 107
واحد قوچان 206
واحد کرج 115

واحد گچساران 149
واحد الهیجان 202

واحد لبنان 231
واحد مرودشت 198

واحد مشهد 111
واحد ورامین 143
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

واحد يزد 105

30314شیمی آلی   -شیمی

آملی... واحد آيت ا 260
واحد اراک 121
واحد اردبیل 119

واحد اسالمشهر 238
واحد الکترونیکی 503

واحد امیديه 187
واحد اهر 220

واحد اهواز 106

واحد بابل 156
واحد بجنورد 182
واحد بروجرد 112

واحد بندرعباس 114
واحد تاکستان 170

واحد تبريز 102
واحد تنکابن 159

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شرق 284
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد تويسرکان 167

واحد جويبار 344
واحد خلخال 213
واحد خوی 137
واحد داراب 168
واحد دامغان 142
واحد دورود 248
واحد رشت 117

واحد زاهدان 109
واحد زنجان 138
واحد ساری 208
واحد ساوه 181

واحد سبزوار 127
واحد سراب 124
واحد سنندج 110
واحد شاهرود 104
واحد شبستر 195
واحد شهرضا 197

واحد شهرقدس 252
واحد شهرکرد 133

واحد شیراز 163
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فسا 134
واحد فیروزآباد 129
واحد قائم شهر 107

واحد قشم 217
واحد قم 154

واحد کازرون 152
واحد کرج 115

واحد کرمان 108
واحد گچساران 149
واحد گرگان 173
واحد المرد 243

واحد الهیجان 202
واحد ماهشهر 191

واحد مرودشت 198
واحد مشهد 111
واحد مهاباد 166
واحد میانه 218
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد نجف آباد 150
واحد نی ريز 209
واحد نیشابور 130
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

واحد يزد 105

30323شیمی و فناوری اسانس   -شیمی

واحد الکترونیکی 503
واحد تبريز 102

واحد تهران شرق 284
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد سنندج 110
واحد شهرضا 197

واحد علوم داروئی 225
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فالورجان 172
واحد فیروزآباد 129
واحد الهیجان 202

واحد مرند 125
واحد میانه 218

30326شیمی پلیمر   -شیمی

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران شرق 284
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد جويبار 344
واحد دامغان 142
واحد زاهدان 109
واحد سبزوار 127
واحد شاهرود 104
واحد شهرضا 197

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد المرد 243

واحد ماهشهر 191
واحد مشهد 111

30338شیمی دارويی   -شیمی

مرکز شهريار 577
واحد آزادشهر 186

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد الکترونیکی 503

واحد امیديه 187
واحد اهر 220
واحد بناب 144

واحد تهران شمال 157
واحد تهران مرکزی 101

واحد خرم آباد 148
واحد رشت 117
واحد زنجان 138
واحد سبزوار 127

واحد سنندج 110
واحد شاهرود 104
واحد شبستر 195
واحد شهرضا 197

واحد علوم داروئی 225
واحد علی آبادکتول 184

واحد فراهان 244
واحد فسا 134
واحد قم 154

واحد قوچان 206
واحد کازرون 152
واحد گرگان 173
واحد مرند 125

واحد ورامین 143

30344آموزش شیمی   -شیمی

واحد چالوس 158
واحد فیروزآباد 129
واحد کازرون 152

واحد مرند 125

30345شیمی دريا   -شیمی

واحد تهران شمال 157
واحد جويبار 344

واحد علوم و تحقیقات 123

30346فیتوشیمی   -شیمی

واحد آزادشهر 186
آملی... واحد آيت ا 260

واحد اردبیل 119
واحد الکترونیکی 503

واحد اهر 220
واحد اهواز 106

واحد بجنورد 182
واحد بروجرد 112
واحد تنکابن 159

واحد تهران شمال 157
واحد تهران مرکزی 101

واحد جهرم 193
واحد سروستان 278
واحد شاهرود 104
واحد شهرضا 197

واحد شهرکرد 133
واحد شیراز 163

واحد علوم داروئی 225
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فالورجان 172
واحد قائم شهر 107

واحد قم 154
واحد کرج 115

واحد گچساران 149
واحد گرگان 173
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد مرند 125
واحد ورامین 143

30347نانوشیمی   -شیمی

آملی... واحد آيت ا 260
واحد اردبیل 119
واحد امیديه 187
واحد اهواز 106
واحد ايذه 153

واحد بوشهر 146
واحد تبريز 102

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد خرم آباد 148

واحد خوی 137
واحد دزفول 165
واحد زنجان 138

واحد سروستان 278
واحد سنندج 110
واحد شهرضا 197

واحد شهرقدس 252
واحد شهرمجلسی 219
واحد صفادشت 583

واحد علوم داروئی 225
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قائم شهر 107
واحد قشم 217

واحد کازرون 152
واحد کرج 115

واحد گچساران 149
واحد گلپايگان 266
واحد الهیجان 202
واحد مرودشت 198

واحد مهاباد 166
واحد ورامین 143
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

مجموعه فیزيک - 1204کد رشته امتحانی 

30217اتمی و مولکولی   -فیزيک

واحد اردبیل 119
واحد الکترونیکی 503

واحد اهواز 106
واحد تبريز 102

واحد تهران شمال 157
واحد تهران مرکزی 101

واحد رشت 117
واحد زنجان 138
واحد شهرضا 197
واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قائم شهر 107
واحد کرج 115

واحد کرمانشاه 192
واحد مرودشت 198

واحد مشهد 111
واحد مهاباد 166
واحد نور 239

واحد همدان 171

30218حالت جامد   -فیزيک

آملی... واحد آيت ا 260
واحد ارومیه 103

واحد الکترونیکی 503
واحد اهواز 106

واحد تاکستان 170
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد خوی 137
واحد رشت 117
واحد ساری 208
واحد شهرضا 197

واحد شهرقدس 252
واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قائم شهر 107

واحد قم 154
واحد کرج 115

واحد کرمان 108
واحد کرمانشاه 192
واحد مرودشت 198

واحد مشهد 111
واحد نجف آباد 150
واحد همدان 171
واحد ورامین 143

30219ذرات بنیادی و نظريه میدان ها   -فیزيک

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد چالوس 158
واحد ساری 208
واحد سنندج 110

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد همدان 171

30223هسته ای   -فیزيک

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد خرم آباد 148

واحد ساری 208
واحد شاهرود 104
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد شبستر 195
واحد شیراز 163

واحد گرمسار 189
واحد مینودشت 333

واحد نور 239

30224فیزيک نجومی   -فیزيک

واحد الکترونیکی 503
واحد بهبهان 215

واحد تهران مرکزی 101
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قم 154
واحد کرمانشاه 192
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

30225فیزيک بنیادی   -فیزيک

واحد ارومیه 103
واحد الکترونیکی 503

واحد تهران مرکزی 101
واحد رودهن 113
واحد کرمان 108

30263آموزش فیزيک   -فیزيک

واحد تنکابن 159
واحد رشت 117
واحد شبستر 195

واحد مرودشت 198
واحد ورامین 143

30264نانو فیزيک   -فیزيک

واحد اراک 121
واحد ارومیه 103

واحد اسالمشهر 238
واحد الکترونیکی 503

واحد اهواز 106
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شرق 284
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد خرم آباد 148

واحد زرقان 288
واحد زنجان 138
واحد سنندج 110
واحد شبستر 195
واحد شهرضا 197
واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قائم شهر 107
واحد قزوين 214
واحد کاشان 116
واحد کرج 115

واحد کرمان 108
واحد الهیجان 202

واحد مسجدسلیمان 178

41203مهندسی پرتوپزشکی   -مهندسی هسته ای

واحد ارسنجان 160
واحد الکترونیکی 503

واحد بروجرد 112
واحد پرند 298

واحد تهران مرکزی 101
واحد شاهرود 104

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قم 154

واحد الهیجان 202

41204مهندسی رآکتور   -مهندسی هسته ای

واحد ارسنجان 160
واحد الکترونیکی 503

واحد بوشهر 146
واحد تهران مرکزی 101

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد گرمسار 189

41214کاربرد پرتوها   -مهندسی هسته ای

واحد علوم و تحقیقات 123

41215گداخت هسته ای   -مهندسی هسته ای

واحد علوم و تحقیقات 123

مجموعه فوتونیک - 1205کد رشته امتحانی 

30262فوتونیک   

واحد بناب 144
واحد تبريز 102

واحد سنندج 110
واحد شهرضا 197

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد علی آبادکتول 184

واحد کرج 115
واحد الهیجان 202
واحد مرودشت 198

واحد نور 239

مجموعه زيست شناسی سلولی و  - 1206کد رشته امتحانی 

مولکولی

30522بیوشیمی   -زيست شناسی سلولی و مولکولی

آملی... واحد آيت ا 260
واحد اراک 121
واحد اردبیل 119

واحد ارسنجان 160
واحد اسالمشهر 238

واحد الکترونیکی 503
واحد اهر 220
واحد بابل 156
واحد بناب 144

پرديس بین المللی جلفا-واحد تبريز 810
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد تهران شمال 157
واحد تهران مرکزی 101

واحد جهرم 193
واحد چالوس 158
واحد خلخال 213
واحد دامغان 142
واحد دزفول 165
واحد رشت 117

واحد رودهن 113
واحد زرقان 288
واحد ساوه 181

واحد سبزوار 127
واحد سراب 124
واحد سنندج 110
واحد سیرجان 203
واحد شاهرود 104
واحد شهرضا 197

واحد شهرقدس 252
واحد شهرکرد 133

واحد شیراز 163
واحد علوم داروئی 225

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد فالورجان 172

واحد قم 154
واحد الهیجان 202

واحد مرند 125
واحد مشهد 111

واحد نیشابور 130
واحد هیدج 400
واحد ورامین 143
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

30530ژنتیک   -زيست شناسی سلولی و مولکولی

واحد آشتیان 199
واحد ارسنجان 160
واحد اشکذر 317

واحد الکترونیکی 503
واحد اهر 220
واحد بناب 144
واحد پرند 298

واحد پزشکی تهران 136
واحد تبريز 102

واحد تنکابن 159
واحد تهران شرق 284
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد جهرم 193
واحد دامغان 142
واحد زرقان 288
واحد زنجان 138
واحد سبزوار 127

واحد شهرکرد 133
واحد علوم داروئی 225

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قائم شهر 107

واحد قم 154
واحد کازرون 152
واحد گرمسار 189
واحد مشهد 111

واحد نیشابور 130
واحد ورامین 143

30540میکروبیولوژی   -زيست شناسی سلولی و مولکولی

واحد آشتیان 199
آملی... واحد آيت ا 260

پرديس بین الملل واحد آيت اهلل آملی-واحد آيت اهلل آملی 804
واحد اراک 121
واحد اردبیل 119

واحد ارسنجان 160
واحد ارومیه 103

واحد اسالمشهر 238
واحد اشکذر 317

واحد الکترونیکی 503
واحد اهر 220
واحد بابل 156

واحد بروجرد 112
واحد بناب 144

واحد پزشکی تهران 136
واحد تبريز 102

واحد تنکابن 159
واحد تهران شرق 284
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد جهرم 193

واحد جیرفت 122
واحد چالوس 158
واحد دامغان 142
واحد رشت 117

واحد رودهن 113
واحد زنجان 138
واحد ساوه 181

واحد سبزوار 127
واحد سراب 124
واحد سنندج 110
واحد سیرجان 203
واحد شاهرود 104

واحد شهرقدس 252
واحد شهرکرد 133

واحد شیراز 163
واحد علوم داروئی 225

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد فراهان 244
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد فالورجان 172
واحد قائم شهر 107

واحد قم 154
واحد کازرون 152

واحد کرج 115
واحد کرمان 108
واحد گرگان 173
واحد الهیجان 202

واحد مراغه 147
واحد مرند 125
واحد ملکان 300
واحد نائین 176

واحد نیشابور 130
واحد همدان 171
واحد هیدج 400
واحد ورامین 143
واحد ياسوج 120

علوم سلولی و مولکولی   -زيست شناسی سلولی و مولکولی

30541

واحد اراک 121
واحد اردبیل 119

واحد ارسنجان 160
واحد اشکذر 317

واحد الکترونیکی 503
واحد بابل 156

واحد بروجرد 112
واحد پرند 298

واحد پزشکی تهران 136
واحد تبريز 102

واحد تنکابن 159
واحد تهران شرق 284
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد جهرم 193

واحد خرم آباد 148
واحد دزفول 165
واحد دورود 248
واحد رشت 117

واحد رودهن 113
واحد زرقان 288
واحد ساری 208
واحد ساوه 181

واحد سبزوار 127
واحد سراب 124
واحد سنندج 110
واحد سیرجان 203
واحد شاهرود 104

واحد علوم داروئی 225
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فالورجان 172

واحد کرمان 108
واحد گچساران 149
واحد گرگان 173
واحد الهیجان 202

واحد مراغه 147
واحد مرند 125
واحد مشهد 111

واحد نیشابور 130
واحد همدان 171
واحد هیدج 400
واحد ورامین 143
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

30542بیوفیزيک   -زيست شناسی سلولی و مولکولی

واحد تهران شمال 157
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فالورجان 172
واحد گرمسار 189
واحد مشهد 111

واحد ورامین 143

30573آموزش زيست شناسی   

واحد شبستر 195
واحد کازرون 152

30591دريا   -زيست فنّاوری

واحد اهواز 106
واحد تهران شمال 157

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد الهیجان 202

30592میکروبی   -زيست فنّاوری

واحد ارومیه 103
واحد الکترونیکی 503

واحد تنکابن 159
واحد تهران شرق 284
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد جهرم 193
واحد دامغان 142
واحد رشت 117

واحد رودهن 113
واحد زنجان 138
واحد سبزوار 127
واحد سنندج 110

واحد علوم داروئی 225
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فالورجان 172
واحد قم 154

واحد کرمان 108
واحد نائین 176

واحد ورامین 143
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

آمار - 1207کد رشته امتحانی 

30806آمار اجتماعی و اقتصادی   -آمار

واحد ابهر 207
واحد اراک 121
واحد اهواز 106

واحد بیرجند 131
واحد تبريز 102

واحد خمینی شهر 188
واحد رودهن 113
واحد گناباد 140

واحد الهیجان 202
واحد مشهد 111

واحد نیشابور 130

30807آمار رياضی   -آمار

واحد الکترونیکی 503
واحد بیرجند 131
واحد تبريز 102

واحد تهران شمال 157
واحد تهران مرکزی 101

واحد شیراز 163
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فیروزکوه 135
واحد قائم شهر 107
واحد قزوين 214
واحد گناباد 140
واحد المرد 243

واحد مبارکه 190
واحد مرودشت 198

واحد مشهد 111

مجموعه رياضی - 1208کد رشته امتحانی 

30111آموزش رياضی   

واحد اراک 121
واحد الکترونیکی 503

واحد بافت 221
واحد بناب 144

واحد بندرعباس 114
واحد تهران مرکزی 101

واحد زاهدان 109
واحد ساری 208

واحد سیرجان 203
واحد علوم و تحقیقات 123
واحد علی آبادکتول 184

واحد فیروزآباد 129
واحد کرج 115

واحد کرمان 108
واحد الهیجان 202
واحد مرودشت 198

واحد میانه 218

واحد همدان 171
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

30115آنالیز عددی   -رياضی کاربردی

زيبا کنار- مرکز لشت نشاء  550
واحد اراک 121
واحد اردبیل 119
واحد ارومیه 103

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد الکترونیکی 503

واحد بروجرد 112
واحد بوشهر 146
واحد بیرجند 131

واحد پارس آباد مغان 287
واحد تبريز 102

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران مرکزی 101

واحد خرم آباد 148
واحد زاهدان 109
واحد ساری 208
واحد سنندج 110
واحد شبستر 195

واحد شهرکرد 133
واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد فیروزکوه 135

واحد قزوين 214
واحد کرج 115

واحد کرمان 108
واحد کرمانشاه 192
واحد الهیجان 202

واحد مشهد 111
واحد همدان 171
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

30121جبر   -رياضی محض

واحد الکترونیکی 503
واحد بجنورد 182
واحد بیرجند 131
واحد تبريز 102

واحد تهران شمال 157
واحد تهران مرکزی 101

واحد جهرم 193
واحد چالوس 158

واحد خرم آباد 148
واحد خوی 137
واحد رشت 117
واحد ساری 208
واحد سراب 124
واحد سنندج 110
واحد شبستر 195

واحد شهرکرد 133
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد شیراز 163
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قائم شهر 107
واحد قروه 302

واحد کرمان 108
واحد مبارکه 190
واحد مشهد 111

واحد همدان 171

30122آنالیز   -رياضی محض

واحد آبادان 151
واحد اردبیل 119
واحد استهبان 145

واحد الکترونیکی 503
واحد اهواز 106
واحد ايذه 153

واحد بجنورد 182
واحد بیرجند 131
واحد تاکستان 170

واحد تهران شمال 157
واحد تهران مرکزی 101

واحد رشت 117
واحد ساری 208
واحد سراب 124
واحد سنندج 110
واحد شبستر 195

واحد شهرمجلسی 219
واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قائم شهر 107

واحد کرج 115
واحد کرمان 108
واحد گرگان 173
واحد الهیجان 202
واحد مبارکه 190

واحد مرودشت 198
واحد مشهد 111
واحد مهاباد 166
واحد نیشابور 130

واحد نکا 311

30142بهینه سازی   -رياضی کاربردی

واحد اراک 121
واحد ارومیه 103

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد الیگودرز 245

واحد الکترونیکی 503
واحد بجنورد 182
واحد بروجرد 112
واحد بوشهر 146
واحد بیرجند 131
واحد تاکستان 170

واحد تبريز 102
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد خوی 137
واحد رشت 117

واحد زاهدان 109
واحد ساری 208
واحد سراب 124
واحد شبستر 195
واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد فیروزکوه 135
واحد قائم شهر 107
واحد قزوين 214
واحد کرج 115

واحد کرمان 108
واحد کرمانشاه 192
واحد الهیجان 202
واحد مبارکه 190
واحد مشهد 111

واحد نجف آباد 150
واحد همدان 171
واحد ورامین 143
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

30144رياضی مالی   -رياضی کاربردی

مرکز شهريار 577
واحد ابهر 207

واحد استهبان 145
واحد اسالمشهر 238

واحد الکترونیکی 503
واحد بروجرد 112
واحد بیرجند 131

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد رشت 117

واحد رودهن 113
واحد سلماس 264
واحد سمنان 128

واحد سیرجان 203
واحد شاهرود 104
واحد شبستر 195

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد علی آبادکتول 184

واحد فیروزآباد 129
واحد فیروزکوه 135

واحد قم 154
واحد کرج 115

واحد کرمانشاه 192

54

 www.Heyvagroup.com  مرکز مشاوره تحصیلی هیوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد کهنوج 253
واحد گنبدکاووس 274

واحد الهیجان 202
واحد ماهشهر 191
واحد مبارکه 190
واحد مرند 125

واحد مرودشت 198
واحد مالير 196

واحد میاندوآب 249
واحد نجف آباد 150

واحد نور 239
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

معادالت ديفرانسیل  و سیستم های دينامیکی   -رياضی کاربردی

30145

واحد تبريز 102
واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد فیروزکوه 135

واحد کرمان 108
واحد کرمانشاه 192
واحد الهیجان 202

واحد مشهد 111
واحد همدان 171

30147   (توپولوژی)هندسه -رياضی محض

واحد الکترونیکی 503
واحد بردسیر 226
واحد بیرجند 131

واحد تهران شمال 157
واحد تهران مرکزی 101

واحد ساری 208
واحد سراب 124
واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قائم شهر 107
واحد کرمان 108
واحد مبارکه 190

30148ساختارهای جبرمنطقی   -محاسبات نرم

واحد اردبیل 119
واحد مبارکه 190

مجموعه علوم کامپیوتر - 1209کد رشته امتحانی 

30129علوم تصمیم و مهندسی دانش   

واحد مبارکه 190

30132محاسبات علمی   -علوم کامپیوتر

واحد ابهر 207
واحد الکترونیکی 503

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران مرکزی 101

واحد علوم و تحقیقات 123

واحد علی آبادکتول 184
واحد الهیجان 202
واحد مبارکه 190

واحد نور 239
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

30134سیستمهای کامپیوتری   -علوم کامپیوتر

مرکز قره ضیاالدين 551
واحد ابهر 207

واحد تفرش 247
واحد تهران شمال 157
واحد تهران غرب 228

واحد ساری 208
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قزوين 214
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

30135سیستمهای هوشمند   -علوم کامپیوتر

واحد ابهر 207
واحد تفرش 247
واحد خوی 137

واحد رودهن 113
واحد شبستر 195

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قزوين 214
واحد گرمسار 189

واحد نور 239
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

30136نظريه محاسبه   -علوم کامپیوتر

واحد ابهر 207
واحد اسالمشهر 238

واحد ساری 208
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد گرگان 173
واحد ملکان 300
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

زيست شناسی گیاهی - 1213کد رشته امتحانی 

30596زيست شناسی سلولی و تکوينی   -زيست شناسی گیاهی

واحد اردبیل 119
واحد الکترونیکی 503

واحد بروجرد 112
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد جیرفت 122
واحد دامغان 142
واحد ساری 208
واحد ساوه 181

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قم 154

واحد گرگان 173
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واحد گرمسار 189
واحد مرند 125

واحد مرودشت 198
واحد مشهد 111

شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

30597سیستماتیک و بوم شناسی   -زيست شناسی گیاهی

واحد الکترونیکی 503
واحد بروجرد 112

واحد تهران شمال 157
واحد تهران مرکزی 101

واحد جهرم 193
واحد دامغان 142
واحد رودهن 113

واحد ساوه 181
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قم 154
واحد گرگان 173
واحد گرمسار 189
واحد مرند 125

واحد مرودشت 198
واحد مشهد 111

واحد نیشابور 130
واحد ورامین 143

30598فیزيولوژی   -زيست شناسی گیاهی

واحد آشتیان 199
واحد اردبیل 119

واحد اسالمشهر 238
واحد الکترونیکی 503

واحد بروجرد 112
واحد تنکابن 159

واحد تهران شمال 157
واحد تهران مرکزی 101

واحد خرم آباد 148
واحد ساوه 181

واحد شهرقدس 252
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فالورجان 172
واحد قائم شهر 107
واحد کرمان 108
واحد گرگان 173
واحد مرند 125

واحد مرودشت 198
واحد مشهد 111

واحد نیشابور 130

زيست شناسی جانوری - 1214کد رشته امتحانی 

30593بیوسیستماتیک   -زيست شناسی جانوری

واحد ارسنجان 160
واحد اسالمشهر 238

واحد الکترونیکی 503
واحد پزشکی تهران 136

واحد تنکابن 159
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد جهرم 193
واحد دامغان 142

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد کازرون 152

واحد مشهد 111
واحد ورامین 143

30594زيست شناسی سلولی و تکوينی   -زيست شناسی جانوری

آملی... واحد آيت ا 260
واحد اردبیل 119

واحد ارسنجان 160
واحد اسالمشهر 238

واحد الکترونیکی 503
واحد پرند 298

واحد تهران شمال 157
واحد تهران مرکزی 101

واحد جهرم 193
واحد دامغان 142
واحد رودهن 113
واحد ساری 208
واحد سبزوار 127
واحد سنندج 110
واحد شاهرود 104
واحد شیراز 163

واحد علوم داروئی 225
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قائم شهر 107
واحد کازرون 152

واحد کرج 115
واحد گچساران 149
واحد الهیجان 202

واحد مرند 125
واحد مشهد 111

واحد نیشابور 130
واحد همدان 171
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

30595فیزيولوژی   -زيست شناسی جانوری

واحد ارسنجان 160
واحد اسالمشهر 238

واحد الکترونیکی 503
واحد ايذه 153

واحد پزشکی تهران 136
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد جهرم 193

واحد جیرفت 122
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واحد دامغان 142
واحد دورود 248
واحد رشت 117
واحد زنجان 138
واحد ساوه 181

واحد شهرقدس 252
واحد شهرکرد 133

واحد شیراز 163
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فالورجان 172
واحد قم 154

واحد کازرون 152
واحد گرگان 173
واحد مرند 125
واحد مشهد 111
واحد نائین 176

واحد همدان 171
واحد ورامین 143

مجموعه علوم محیط زيست - 1215کد رشته امتحانی 

30562علوم محیط زيست   

واحد اردبیل 119
واحد پرند 298

واحد تهران شمال 157

30611محیط زيست دريا   

واحد تهران شمال 157
واحد علوم و تحقیقات 123

زيست شناسی دريا - 1216کد رشته امتحانی 

30531بوم شناسی دريا   -زيست شناسی دريا

واحد تهران شمال 157
واحد علوم و تحقیقات 123

30532جانوران دريا   -زيست شناسی دريا

واحد الکترونیکی 503
واحد اهواز 106

واحد تهران شمال 157
واحد تهران مرکزی 101

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد الهیجان 202

30533گیاهان دريا   -زيست شناسی دريا

واحد تهران شمال 157

30534آلودگی دريا   -زيست شناسی دريا

واحد تهران شمال 157
واحد جويبار 344

واحد علوم و تحقیقات 123
پرديس مرکز آموزش بین المللی قشم-واحد علوم و تحقیقات 798

واحد الهیجان 202

اقیانوس شناسی فیزيکی - 1217کد رشته امتحانی 

30618اقیانوس شناسی فیزيکی   

واحد تهران شمال 157
واحد علوم و تحقیقات 123

مجموعه تاريخ و فلسفه علم - 1218کد رشته امتحانی 

30808فلسفه علم   

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران مرکزی 101

واحد علوم و تحقیقات 123

30809تاريخ علم   

واحد علوم و تحقیقات 123

گروه  فنی ومهندسی

مجموعه مهندسی برق - 1251کد رشته امتحانی 

40055سیستم های قدرت   -مهندسی برق

مرکز تسوج 470
واحد آباده 216

واحد آذرشهر 399
واحد آشتیان 199

واحد ابهر 207
واحد اراک 121
واحد اردبیل 119

واحد اسالمشهر 238
واحد اشکذر 317

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد الیگودرز 245

واحد الکترونیکی 503
واحد انار 273
واحد اهر 220

واحد اهواز 106
واحد ايذه 153
واحد ايالم 254

واحد بادرود 475
واحد بافق 223

واحد بجنورد 182
واحد بروجرد 112
واحد بروجن 242
واحد بناب 144

واحد بندرديلم 335
واحد بندرعباس 114

واحد بندرگز 393
واحد بوشهر 146
واحد بیرجند 131
واحد پرديس 501
واحد تبريز 102

واحد تربت حیدريه 132
واحد تفت 201

واحد تنکابن 159
واحد تهران جنوب 141
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پرديس مرکز بین المللی کیش-واحد تهران جنوب 799
واحد تهران شرق 284
واحد تهران شمال 157
واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزی 101
واحد تويسرکان 167

واحد جاسب 340
واحد جزيره خارک 174

واحد جهرم 193
واحد جويبار 344
واحد جیرفت 122
واحد خمین 262

واحد خمینی شهر 188
واحد خورموج 224
واحد دامغان 142
واحد دزفول 165

واحد دشتستان 290
واحد دماوند 250
واحد دورود 248

واحد رفسنجان 194
واحد رودهن 113
واحد زاهدان 109
واحد زاهدشهر 343

واحد زرين دشت 529
واحد زنجان 138
واحد ساری 208
واحد ساوه 181

واحد سبزوار 127
واحد سپیدان 251
واحد سراب 124
واحد سمنان 128
واحد سمیرم 462
واحد سنندج 110
واحد سیرجان 203
واحد شاهرود 104
واحد شبستر 195

واحد شهرمجلسی 219
واحد صومعه سرا 532

واحد علوم و تحقیقات 123
پرديس مرکز آموزش بین المللی قشم-واحد علوم و تحقیقات 798

واحد علی آبادکتول 184
واحد فردوس 162

واحد فسا 134
واحد فیروزکوه 135
واحد قائم شهر 107
واحد قاينات 261
واحد قزوين 214

واحد کازرون 152
واحد کاشان 116
واحد کرج 115

واحد کرمان 108
واحد گچساران 149
واحد گرگان 173
واحد گرمسار 189
واحد گناباد 140

واحد گنبدکاووس 274
واحد الهیجان 202

واحد لبنان 231
واحد لنجان 294
واحد لنگرود 484
واحد ماهشهر 191
واحد مبارکه 190

واحد مرودشت 198
واحد مريوان 537
واحد مشهد 111
واحد ملکان 300

واحد مهدی شهر 479
واحد مهريز 316
واحد میانه 218

واحد مینودشت 333
واحد نائین 176

واحد نجف آباد 150
واحد نراق 185
واحد نور 239

واحد نورآباد ممسنی 292
واحد نوشهر 539
واحد نی ريز 209
واحد نیشابور 130

واحد نکا 311
واحد هادی شهر 338

واحد هريس 388
واحد همدان 171
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139
واحد ياسوج 120

واحد يزد 105

40076شبکه های مخابراتی   -مهندسی برق

واحد ارومیه 103
واحد الکترونیکی 503

واحد بناب 144
واحد تبريز 102

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد خمینی شهر 188
واحد دولت آباد 318

واحد ساری 208
واحد شهرمجلسی 219

واحد شیراز 163
واحد علوم و تحقیقات 123
واحد علی آبادکتول 184
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد کاشان 116
واحد کرج 115

واحد کرمان 108
واحد گرمسار 189
واحد گناباد 140
واحد لبنان 231

واحد مبارکه 190
واحد مشهد 111
واحد مهريز 316

واحد میاندوآب 249
واحد نجف آباد 150

واحد نی ريز 209
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

40077مخابرات امن و رمزنگاری   -مهندسی برق

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد خمینی شهر 188
واحد دولت آباد 318
واحد شهرمجلسی 219

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد علی آبادکتول 184

واحد کاشان 116
واحد کرج 115
واحد گناباد 140
واحد لبنان 231

واحد مبارکه 190
واحد مشهد 111

واحد نجف آباد 150
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

40078مخابرات میدان و موج   -مهندسی برق

واحد اردبیل 119
واحد اسالمشهر 238

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد جهرم 193

واحد خمینی شهر 188
واحد دولت آباد 318
واحد شهرقدس 252

واحد شهرمجلسی 219
واحد علوم و تحقیقات 123
واحد علی آبادکتول 184

واحد کاشان 116
واحد کرج 115

واحد کرمانشاه 192
واحد گناباد 140
واحد لبنان 231

واحد مشهد 111
واحد میاندوآب 249
واحد نجف آباد 150
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

40079سامانه های برقی حمل و نقل   -مهندسی برق

واحد ابهر 207
واحد اردبیل 119
واحد ارومیه 103

واحد الکترونیکی 503
واحد تبريز 102

واحد تهران جنوب 141
پرديس مرکز بین المللی کیش-واحد تهران جنوب 799

واحد تهران شرق 284
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد رودهن 113
واحد سمیرم 462
واحد کرج 115

واحد الهیجان 202
واحد لبنان 231
واحد مشهد 111

واحد نجف آباد 150
واحد همدان 171

واحد يزد 105

برنامه ريزی و مديريت سیستم های انرژی -مهندسی برق

40080الکتريکی   

واحد آذرشهر 399
واحد ابهر 207

واحد اردبیل 119
واحد ارومیه 103

واحد الیگودرز 245
واحد الکترونیکی 503

واحد ايالم 254
واحد بجنورد 182
واحد بروجرد 112

واحد بندرعباس 114
واحد بوشهر 146
واحد تفت 201

واحد تهران جنوب 141
پرديس مرکز بین المللی کیش-واحد تهران جنوب 799

واحد تهران شمال 157
واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزی 101
واحد جهرم 193

واحد خمینی شهر 188
واحد دماوند 250
واحد رودهن 113
واحد زنجان 138
واحد ساری 208
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد ساوه 181
واحد سمنان 128
واحد سنندج 110
واحد شبستر 195

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد علی آبادکتول 184

واحد کرج 115
واحد گناباد 140

واحد الهیجان 202
واحد لبنان 231
واحد مشهد 111
واحد ملکان 300

واحد نجف آباد 150
واحد نراق 185

واحد همدان 171
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

واحد يزد 105

40083الکترونیک قدرت و ماشین های الکتريکی   -مهندسی برق

واحد آذرشهر 399
واحد آشتیان 199

واحد ابهر 207
واحد اراک 121
واحد اردبیل 119
واحد ارومیه 103

واحد اسالمشهر 238
واحد الیگودرز 245

واحد الکترونیکی 503
واحد اهر 220

واحد اهواز 106
واحد ايالم 254
واحد بافق 223

واحد بجنورد 182
واحد بروجرد 112
واحد بوشهر 146
واحد تبريز 102

واحد تهران جنوب 141
پرديس مرکز بین المللی کیش-واحد تهران جنوب 799

واحد تهران شرق 284
واحد تهران شمال 157
واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزی 101
واحد خمینی شهر 188

واحد دامغان 142
واحد دولت آباد 318
واحد رفسنجان 194
واحد رودهن 113
واحد زنجان 138
واحد ساری 208
واحد ساوه 181

واحد سبزوار 127

واحد شاهرود 104
واحد شبستر 195

واحد شهرمجلسی 219
واحد علوم و تحقیقات 123
واحد علی آبادکتول 184

واحد قزوين 214
واحد کازرون 152

واحد کرج 115
واحد کرمان 108

واحد کرمانشاه 192
واحد گرگان 173
واحد گناباد 140

واحد الهیجان 202
واحد لبنان 231
واحد مشهد 111
واحد مهريز 316
واحد میانه 218

واحد مینودشت 333
واحد نجف آباد 150

واحد نراق 185
واحد هادی شهر 338

واحد همدان 171
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

واحد يزد 105

40084مخابرات سیستم   -مهندسی برق

واحد آذرشهر 399
واحد اسالمشهر 238

واحد الکترونیکی 503
واحد اهر 220
واحد بناب 144
واحد بوشهر 146
واحد بیرجند 131
واحد تبريز 102

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد جهرم 193

واحد خمینی شهر 188
واحد دولت آباد 318

واحد ساری 208
واحد ساوه 181

واحد شاهرود 104
واحد شهرقدس 252

واحد شهرمجلسی 219
واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد علی آبادکتول 184

واحد فسا 134
واحد قائم شهر 107
واحد کازرون 152
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد کاشان 116
واحد کرج 115

واحد گرمسار 189
واحد گناباد 140
واحد لبنان 231
واحد مشهد 111

واحد مهدی شهر 479
واحد نجف آباد 150

واحد نطنز 289
واحد نور 239

واحد نی ريز 209
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

40085افزاره های میکرو و نانوالکترونیک   -مهندسی برق

مرکز تسوج 470
مرکز سنقر و کلیائی 385

مرکز شهريار 577
واحد ابهر 207

واحد اراک 121
واحد اردبیل 119
واحد ارومیه 103

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد الکترونیکی 503

واحد بجنورد 182
واحد بهبهان 215
واحد پرند 298
واحد تبريز 102

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزی 101
واحد خمینی شهر 188

واحد دورود 248
واحد رشت 117

واحد رودهن 113
واحد زرقان 288
واحد ساری 208
واحد ساوه 181

واحد سبزوار 127
واحد سنندج 110

واحد شهرقدس 252
واحد شهرمجلسی 219

واحد شیراز 163
واحد صفاشهر 387

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد علی آبادکتول 184

واحد قائم شهر 107
واحد قزوين 214

واحد کازرون 152
واحد کرمانشاه 192

واحد گناباد 140
واحد الهیجان 202

واحد لبنان 231
واحد ماهشهر 191

واحد مرودشت 198
واحد مريوان 537
واحد مشهد 111
واحد مالير 196
واحد مهاباد 166

واحد نجف آباد 150
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139
واحد ياسوج 120

واحد يزد 105

40086سیستم های الکترونیک ديجیتال   -مهندسی برق

مرکز سنقر و کلیائی 385
مرکز شهريار 577

مرکز کردکوی 598
واحد آشتیان 199

واحد ابهر 207
واحد اردبیل 119
واحد ارومیه 103

واحد اسالمشهر 238
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد الکترونیکی 503
واحد ايذه 153

واحد ايلخچی 396
واحد بجنورد 182

واحد بم 240
واحد بهبهان 215

واحد پارسیان 460
واحد پرند 298
واحد تبريز 102
واحد تفرش 247

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شرق 284
واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزی 101
واحد خمین 262

واحد خمینی شهر 188
واحد دشتستان 290
واحد دماوند 250
واحد دورود 248
واحد رشت 117

واحد رفسنجان 194
واحد رودهن 113
واحد زرقان 288
واحد زنجان 138
واحد ساری 208
واحد ساوه 181

واحد سبزوار 127
واحد سمنان 128

واحد شهرقدس 252
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد شهرمجلسی 219
واحد شهرکرد 133

واحد شیراز 163
واحد علوم و تحقیقات 123
واحد علی آبادکتول 184

واحد قزوين 214
واحد کازرون 152
واحد گرمسار 189
واحد گناباد 140

واحد الهیجان 202
واحد لبنان 231

واحد مبارکه 190
واحد مالير 196
واحد مهريز 316

واحد نجف آباد 150
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

واحد يزد 105

40111بیوالکتريک   -مهندسی پزشکی

واحد ابهر 207
واحد الکترونیکی 503

واحد اهر 220
واحد بیرجند 131
واحد تبريز 102

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد خمینی شهر 188

واحد دزفول 165
واحد علوم و تحقیقات 123
واحد علی آبادکتول 184

واحد قزوين 214
واحد کازرون 152
واحد گرمسار 189
واحد مشهد 111

واحد نجف آباد 150

40151کنترل   -مهندسی برق

مرکز شهريار 577
مرکز کنگان 416
واحد ابرکوه 259

واحد الکترونیکی 503
واحد انار 273
واحد اهر 220

واحد اهواز 106
واحد ايذه 153

واحد بوشهر 146
واحد بیرجند 131
واحد تفرش 247

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101

واحد خمینی شهر 188
واحد دزفول 165
واحد دماوند 250
واحد دورود 248

واحد دولت آباد 318
واحد زنجان 138
واحد ساری 208
واحد ساوه 181

واحد سبزوار 127
واحد شاهرود 104

واحد شهرمجلسی 219
واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد علی آبادکتول 184

واحد قاينات 261
واحد قزوين 214

واحد گچساران 149
واحد گرمسار 189
واحد گناباد 140

واحد الهیجان 202
واحد لبنان 231

واحد مرودشت 198
واحد مشهد 111
واحد مهاباد 166
واحد مهريز 316

واحد نجف آباد 150
واحد نی ريز 209

واحد نکا 311
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

40196مخابرات نوری   -مهندسی برق

واحد الکترونیکی 503
واحد اهر 220

واحد تبريز 102
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد خمینی شهر 188

واحد ساوه 181
واحد شهرمجلسی 219

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد علی آبادکتول 184

واحد کاشان 116
واحد گناباد 140
واحد لبنان 231
واحد مشهد 111

واحد نجف آباد 150
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

40198مدارهای مجتمع الکترونیک   -مهندسی برق

مرکز تسوج 470
مرکز شهريار 577
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد آذرشهر 399
واحد آشتیان 199

واحد ابهر 207
واحد اراک 121
واحد اردبیل 119

واحد اسالمشهر 238
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد الکترونیکی 503
واحد اهر 220

واحد ايلخچی 396
واحد بجنورد 182
واحد بروجرد 112

واحد بندرعباس 114
واحد بوشهر 146

واحد پارسیان 460
واحد تبريز 102

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شرق 284
واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزی 101
واحد خمین 262

واحد خمینی شهر 188
واحد خوی 137
واحد دامغان 142
واحد دزفول 165

واحد دشتستان 290
واحد دماوند 250
واحد دورود 248
واحد رشت 117

واحد رودهن 113
واحد زرقان 288
واحد ساری 208
واحد ساوه 181

واحد سبزوار 127
واحد سپیدان 251
واحد سنندج 110
واحد شاهرود 104

واحد شهرقدس 252
واحد شهرمجلسی 219

واحد شیراز 163
واحد صفاشهر 387
واحد صوفیان 390

واحد عجب شیر 256
واحد علوم و تحقیقات 123
واحد علی آبادکتول 184

واحد فسا 134
واحد قائم شهر 107
واحد قزوين 214

واحد کازرون 152
واحد کرمان 108

واحد کرمانشاه 192
واحد گرگان 173
واحد گناباد 140

واحد الهیجان 202
واحد لبنان 231

واحد لنگرود 484
واحد مبارکه 190
واحد مراغه 147

واحد مرودشت 198
واحد مشهد 111

پرديس مجتمع بین الملل گلبهار-واحد مشهد 706
واحد مالير 196
واحد ممقان 297
واحد مهاباد 166
واحد میانه 218
واحد نائین 176

واحد نجف آباد 150
واحد نور 239

واحد نیشابور 130
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

واحد يزد 105

40461مهندسی ورزش   

واحد شاهرود 104
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد مشهد 111

40632مهندسی مکاترونیک   

واحد آبادان 151
واحد آشتیان 199

واحد ابهر 207
واحد اسکو 350
واحد اقلید 161
واحد اهر 220
واحد ايذه 153

واحد ايلخچی 396
واحد بافق 223

واحد بردسیر 226
واحد بروجن 242

واحد بندرانزلی 286
واحد بیرجند 131
واحد پرديس 501

واحد پرند 298
واحد تبريز 102

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شرق 284
واحد تهران شمال 157
واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزی 101
واحد تويسرکان 167

واحد جاسب 340
واحد خمینی شهر 188
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واحد خوی 137
واحد زنجان 138
واحد ساری 208
واحد سبزوار 127
واحد سلماس 264
واحد سمنان 128
واحد شاهرود 104
واحد شبستر 195

واحد شهرقدس 252
واحد شهرمجلسی 219

واحد شهرکرد 133
واحد شوشتر 204
واحد شیراز 163

واحد عجب شیر 256
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قزوين 214
واحد کاشان 116
واحد کرج 115

واحد کرمان 108
واحد کرمانشاه 192

واحد گناباد 140
واحد المرد 243

واحد الهیجان 202
واحد لنگرود 484
واحد ماهشهر 191
واحد مبارکه 190
واحد مشهد 111

واحد نجف آباد 150
واحد نراق 185

واحد نوشهر 539
واحد نی ريز 209
واحد همدان 171

واحد يزد 105

40694مهندسی تکنولوژی میکروماشین   

واحد خمینی شهر 188

41122مهندسی فناوری ماهواره   

واحد علوم و تحقیقات 123

41304مهندسی انرژی های تجديد  پذير   

واحد الکترونیکی 503
واحد تاکستان 170

واحد تهران مرکزی 101
واحد خمینی شهر 188
واحد شهرمجلسی 219

واحد شیراز 163
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد مشهد 111
واحد مهدی شهر 479
واحد نجف آباد 150

41314مهندسی سیستم های انرژی   

واحد اهواز 106
واحد تاکستان 170

واحد تبريز 102
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157
واحد خمینی شهر 188

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد علی آبادکتول 184

واحد کاشان 116
واحد مشهد 111

واحد نجف آباد 150

80102مهندسی پرتوپزشکی   -مهندسی هسته ای

واحد ارسنجان 160
واحد الکترونیکی 503

واحد بروجرد 112
واحد پرند 298

واحد تهران مرکزی 101
واحد شاهرود 104

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قم 154

واحد الهیجان 202

80103مهندسی رآکتور   -مهندسی هسته ای

واحد ارسنجان 160
واحد الکترونیکی 503

واحد بوشهر 146
واحد تهران مرکزی 101

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد گرمسار 189

80107کاربرد پرتوها   -مهندسی هسته ای

واحد علوم و تحقیقات 123

80109گداخت هسته ای   -مهندسی هسته ای

واحد علوم و تحقیقات 123

مهندسی نفت - 1253کد رشته امتحانی 

40035مخازن هیدروکربوری   -مهندسی نفت

واحد الکترونیکی 503
واحد امیديه 187

واحد تهران مرکزی 101
واحد جزيره خارک 174

واحد شیراز 163
واحد علوم و تحقیقات 123

پرديس مرکز آموزش بین المللی قشم-واحد علوم و تحقیقات 798
واحد گچساران 149
واحد ماهشهر 191

واحد مرودشت 198

40341بهره برداری   -مهندسی نفت

واحد امیديه 187
واحد جزيره خارک 174
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واحد خمینی شهر 188
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد گچساران 149
واحد ماهشهر 191

40342حفاری   -مهندسی نفت

واحد امیديه 187
واحد تهران مرکزی 101

واحد شاهرود 104
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد گچساران 149
واحد نور 239

واحد ياسوج 120

40344اکتشاف   -مهندسی نفت

واحد الیگودرز 245
واحد الکترونیکی 503

واحد امیديه 187
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد طبس 229

واحد علوم و تحقیقات 123
پرديس مرکز آموزش بین المللی قشم-واحد علوم و تحقیقات 798

واحد گچساران 149
واحد المرد 243

مهندسی پلیمر - 1255کد رشته امتحانی 

40011نانوفناوری   -مهندسی پلیمر

واحد تهران جنوب 141
واحد علوم و تحقیقات 123

40026فرآورش   -مهندسی پلیمر

واحد تهران جنوب 141
واحد داراب 168
واحد شهرضا 197
واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد کاشان 116
واحد ماهشهر 191

40028پلیمريزاسیون   -مهندسی پلیمر

واحد علوم و تحقیقات 123

40044   (مواد مرکب)کامپوزيت -مهندسی پلیمر

واحد تهران جنوب 141
واحد علوم و تحقیقات 123

مجموعه مهندسی معماری کشتی - 1256کد رشته امتحانی 

40909سازه کشتی   -مهندسی معماری کشتی

واحد علوم و تحقیقات 123

مجموعه مهندسی شیمی - 1257کد رشته امتحانی 

40020ترموسینتیک و کاتالیست   -مهندسی شیمی

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد دورود 248
واحد شاهرود 104
واحد شهرضا 197
واحد قوچان 206
واحد ماهشهر 191

40021پلیمر   -مهندسی شیمی

واحد الکترونیکی 503
واحد اهر 220

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد شاهرود 104
واحد شهرضا 197
واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد فراهان 244
واحد قائم شهر 107
واحد کاشان 116
واحد ماهشهر 191

40022محیط زيست   -مهندسی شیمی

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد شاهرود 104
واحد شهرضا 197

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد ماهشهر 191

واحد نجف آباد 150

40025فرآوری و انتقال گاز   -مهندسی شیمی

مرکز شهريار 577
واحد اراک 121
واحد امیديه 187

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قوچان 206

واحد گچساران 149
واحد المرد 243

واحد ماهشهر 191

40214صنايع غذايی   -مهندسی شیمی

واحد آزادشهر 186
واحد الکترونیکی 503

واحد اهواز 106
واحد بوئین زهرا 299

واحد بیرجند 131
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران مرکزی 101

واحد دامغان 142

65

 www.Heyvagroup.com  مرکز مشاوره تحصیلی هیوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد شاهرود 104
واحد شهرضا 197

واحد شهرقدس 252
واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قزوين 214
واحد قوچان 206

40253طراحی فرآيند   -مهندسی شیمی

واحد آبادان 151
آملی... واحد آيت ا 260

واحد الکترونیکی 503
واحد اهر 220

واحد ايلخچی 396
واحد بروجرد 112
واحد پارسیان 460

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد داراب 168
واحد دزفول 165

واحد دشتستان 290
واحد رباط کريم 559

واحد رشت 117
واحد شاهرود 104
واحد شهرضا 197

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد فراهان 244

واحد گچساران 149
واحد المرد 243

واحد ماهشهر 191
واحد مرودشت 198

40267صنايع شیمیايی معدنی   -مهندسی شیمی

واحد شاهرود 104
واحد شهرضا 197
واحد ماهشهر 191

40273پديده های انتقال   -مهندسی شیمی

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد شاهرود 104
واحد شهرضا 197

واحد قائم شهر 107
واحد گچساران 149
واحد ماهشهر 191

40275فرآيندهای جداسازی   -مهندسی شیمی

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد رباط کريم 559

واحد شاهرود 104

واحد شهرضا 197
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فراهان 244
واحد گچساران 149
واحد ماهشهر 191

واحد مرودشت 198

40355نانو فنّاوری   -مهندسی شیمی

واحد قائم شهر 107

41213مهندسی چرخه سوخت   -مهندسی هسته ای

واحد علوم و تحقیقات 123

80104مهندسی رآکتور   -مهندسی هسته ای

واحد ارسنجان 160
واحد الکترونیکی 503

واحد بوشهر 146
واحد تهران مرکزی 101

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد گرمسار 189

مهندسی صنايع - 1259کد رشته امتحانی 

40330بهینه سازی سیستم ها   -مهندسی صنايع

واحد اردبیل 119
واحد بناب 144

واحد بندرعباس 114
واحد پرند 298

واحد تنکابن 159
واحد تهران جنوب 141

پرديس مرکز بین المللی کیش-واحد تهران جنوب 799
واحد تهران شمال 157
واحد تهران غرب 228
واحد رباط کريم 559

واحد رودهن 113
واحد ساوه 181

واحد سمنان 128
واحد علوم و تحقیقات 123

پرديس مرکز آموزش بین المللی قشم-واحد علوم و تحقیقات 798
واحد فیروزکوه 135
واحد قائم شهر 107
واحد قزوين 214

واحد قم 154
واحد کرج 115

واحد کرمان 108
واحد الهیجان 202

واحد نجف آباد 150
واحد نراق 185

40345سیستم های سالمت   -مهندسی صنايع

واحد علوم و تحقیقات 123

40346لجستیک و زنجیره تامین   -مهندسی صنايع

واحد ابهر 207

66

 www.Heyvagroup.com  مرکز مشاوره تحصیلی هیوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران غرب 228

واحد سمنان 128
واحد سیرجان 203

واحد فیروزکوه 135
واحد قزوين 214
واحد کرج 115
واحد لنجان 294
واحد نراق 185
واحد نور 239

40348مديريت مهندسی   -مهندسی صنايع

واحد اراک 121
واحد الکترونیکی 503

واحد تهران شمال 157
واحد تهران مرکزی 101

واحد سنندج 110
واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد نور 239

40349کیفیت و بهره وری   -مهندسی صنايع

مرکز شهريار 577
واحد اراک 121
واحد اردبیل 119

واحد الکترونیکی 503
واحد امارات متحده عربی 222

واحد پارسیان 460
واحد پرند 298

واحد تنکابن 159
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد خلخال 213
واحد دماوند 250
واحد دهاقان 183

پرديس مرکز بین المللی بندرانزلی-واحد رشت 712
واحد زاهدان 109
واحد سمنان 128
واحد سنندج 110
واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123
پرديس مرکز آموزش بین المللی قشم-واحد علوم و تحقیقات 798

واحد علی آبادکتول 184
واحد فیروزکوه 135
واحد قائم شهر 107
واحد قزوين 214
واحد کرج 115

واحد کرمان 108
واحد گچساران 149

واحد لنجان 294
واحد محالت 200

واحد مسجدسلیمان 178
واحد مالير 196

واحد نجف آباد 150
واحد نور 239

واحد نوشهر 539
واحد هیدج 400

40350مديريت پروژه   -مهندسی صنايع

واحد تنکابن 159
واحد تهران جنوب 141

واحد فیروزکوه 135
واحد قزوين 214
واحد کرمان 108
واحد ماهشهر 191

واحد نجف آباد 150
واحد نراق 185

40352سیستم های مالی   -مهندسی صنايع

مرکز شهريار 577
واحد ابهر 207
واحد اهر 220

واحد تبريز 102
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد خلخال 213
واحد دهاقان 183
واحد ساوه 181

واحد سمنان 128
واحد علوم و تحقیقات 123

پرديس مرکز آموزش بین المللی قشم-واحد علوم و تحقیقات 798
واحد علی آبادکتول 184

واحد فیروزکوه 135
واحد قائم شهر 107
واحد قزوين 214
واحد قوچان 206
واحد کرج 115

واحد الهیجان 202
واحد لنجان 294

واحد مسجدسلیمان 178
واحد مالير 196
واحد میانه 218

واحد همدان 171
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

40356سیستم های کالن اقتصادی و اجتماعی   -مهندسی صنايع

مرکز شهريار 577
واحد پرند 298
واحد تبريز 102

واحد تهران جنوب 141
واحد خمینی شهر 188

واحد دهاقان 183
واحد سمنان 128
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واحد علوم و تحقیقات 123
پرديس مرکز آموزش بین المللی قشم-واحد علوم و تحقیقات 798

واحد فیروزکوه 135
واحد لنجان 294
واحد مبارکه 190
واحد نراق 185

مهندسی در سوانح طبیعی - 1262کد رشته امتحانی 

41409مهندسی در سوانح طبیعی   

واحد تهران شمال 157

مهندسی نقشه برداری - 1263کد رشته امتحانی 

40357سنجش از دور   -مهندسی نقشه برداری

واحد اهر 220
واحد تهران جنوب 141

واحد شاهرود 104
واحد الرستان 155
واحد لنجان 294
واحد مرند 125
واحد نور 239

40358ژيودزی   -مهندسی نقشه برداری

واحد اهر 220
واحد تفت 201

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد شاهرود 104
واحد گرگان 173

   (GIS)سیستم های اطالعات جغرافیايی -مهندسی نقشه برداری

40549

واحد استهبان 145
واحد رامسر 414
واحد لنجان 294
واحد ممقان 297

مجموعه مهندسی عمران - 1264کد رشته امتحانی 

40359مديريت منابع آب   -مهندسی عمران

واحد ارومیه 103
واحد استهبان 145
واحد اسالمشهر 238

واحد الکترونیکی 503
واحد اهر 220

واحد اهواز 106
واحد پارس آباد مغان 287
واحد تهران مرکزی 101
واحد خمینی شهر 188

واحد رودهن 113
واحد زنجان 138

واحد شهرقدس 252
واحد شوشتر 204

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد الرستان 155
واحد الهیجان 202

واحد مراغه 147
واحد مرودشت 198

واحد مهاباد 166
واحد ياسوج 120

40360محیط زيست   -مهندسی عمران

واحد تهران غرب 228

40383زلزله   -مهندسی عمران

واحد آزادشهر 186
واحد استهبان 145

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد الکترونیکی 503

واحد اهر 220
واحد اهواز 106

واحد بجنورد 182
واحد بردسیر 226

واحد بم 240
واحد بوشهر 146
واحد تفت 201

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزی 101
واحد رودهن 113

واحد ساوه 181
واحد سمنان 128
واحد شاهرود 104
واحد شبستر 195

واحد شهرکرد 133
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قائم شهر 107
واحد قزوين 214
واحد کاشان 116

واحد کرمانشاه 192
واحد گلپايگان 266

واحد مراغه 147
واحد مالرد 560
واحد مهاباد 166
واحد میبد 179

واحد نجف آباد 150
واحد همدان 171
واحد ياسوج 120

40384مهندسی سواحل   

واحد علوم و تحقیقات 123

40389مديريت ساخت   -مهندسی عمران

واحد اراک 121
واحد استهبان 145

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد الکترونیکی 503
واحد انار 273

واحد اهواز 106
خلیج فارس-پرديس واحد بین المللی خرمشهر-واحد اهواز 802

واحد بافق 223
واحد بردسیر 226
واحد بروجرد 112

واحد بناب 144
واحد تبريز 102
واحد تفت 201

واحد تهران جنوب 141
پرديس مرکز بین المللی کیش-واحد تهران جنوب 799

واحد تهران مرکزی 101
واحد تیران 595

واحد چالوس 158
واحد خمین 262
واحد دماوند 250

واحد سیرجان 203
واحد شوشتر 204
واحد شیراز 163

واحد شیروان 169
واحد صفادشت 583

واحد علوم و تحقیقات 123
پرديس مرکز آموزش بین المللی قشم-واحد علوم و تحقیقات 798

واحد قزوين 214
واحد کرج 115

واحد کرمان 108
واحد میبد 179

واحد نجف آباد 150
واحد نور 239

واحد ياسوج 120
واحد يزد 105

40444ژيوتکنیک   -مهندسی عمران

واحد آذرشهر 399
واحد اراک 121

واحد اردکان 283
واحد استهبان 145
واحد اسالمشهر 238

واحد الکترونیکی 503
واحد انار 273

واحد اهواز 106
واحد بافق 223

واحد بندرانزلی 286
واحد پرند 298
واحد تبريز 102

پرديس بین المللی جلفا-واحد تبريز 810
واحد تهران شرق 284

واحد تهران مرکزی 101
واحد جلفا 471

واحد خرم آباد 148

واحد خمین 262
واحد زنجان 138
واحد سلماس 264
واحد سمنان 128
واحد شبستر 195

واحد شهرقدس 252
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قائم شهر 107
واحد قزوين 214

واحد کازرون 152
واحد گرگان 173
واحد لنگرود 484
واحد مراغه 147
واحد مرند 125
واحد مشهد 111
واحد مالير 196
واحد میبد 179

واحد نجف آباد 150
واحد نورآباد ممسنی 292

واحد نوشهر 539
واحد همدان 171
واحد ياسوج 120

40455حمل و نقل   -مهندسی عمران

مرکز شهريار 577
واحد استهبان 145

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد مالرد 560

40471سازه   -مهندسی عمران

مرکز شهريار 577
زيبا کنار- مرکز لشت نشاء  550

مرکز محمود آباد 464
مرکز کنگان 416
واحد آبادان 151
واحد آذرشهر 399
واحد آزادشهر 186

آملی... واحد آيت ا 260
پرديس بین الملل واحد آيت اهلل آملی-واحد آيت اهلل آملی 804

واحد ابرکوه 259
واحد اراک 121

واحد استهبان 145
واحد اسالمشهر 238

واحد اقلید 161
واحد الیگودرز 245

واحد الکترونیکی 503
واحد امارات متحده عربی 222

واحد اهر 220
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد بافق 223
واحد بردسیر 226
واحد بروجرد 112

واحد بم 240
واحد بناب 144

واحد بندرانزلی 286
واحد بندرديلم 335
واحد بندرعباس 114

واحد بهبهان 215
واحد بوشهر 146
واحد بوکان 379
واحد بیرجند 131
واحد پرديس 501
واحد تاکستان 170

واحد تبريز 102
واحد تربت حیدريه 132

واحد تفت 201
واحد تفرش 247

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شرق 284
واحد تهران شمال 157
واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزی 101
واحد تیران 595
واحد جاسب 340
واحد جويبار 344
واحد چالوس 158

واحد خرم آباد 148
واحد خمین 262

واحد خمینی شهر 188
واحد خورموج 224

واحد خوی 137
واحد دامغان 142
واحد دزفول 165
واحد دماوند 250
واحد رامسر 414

واحد رامهرمز 230
واحد رباط کريم 559

واحد رودهن 113
واحد زاهدان 109
واحد زنجان 138
واحد ساوه 181

واحد سپیدان 251
واحد سراب 124
واحد سقز 271

واحد سمنان 128
واحد سنندج 110
واحد شاهرود 104
واحد شبستر 195

واحد شهرقدس 252

واحد شهرکرد 133
واحد شوشتر 204
واحد شیراز 163

واحد صفادشت 583
واحد علوم و تحقیقات 123
واحد علی آبادکتول 184

واحد فارسان 401
واحد فردوس 162
واحد قائم شهر 107
واحد قزوين 214
واحد قشم 217

واحد کاشان 116
واحد کاشمر 212
واحد کرمان 108

واحد کرمانشاه 192
واحد گرگان 173
واحد گرمی 391

واحد گلپايگان 266
واحد گنبدکاووس 274

واحد الرستان 155
واحد لنجان 294
واحد مراغه 147
واحد مرند 125
واحد مشهد 111
واحد مالير 196
واحد مهاباد 166

واحد مهدی شهر 479
واحد میانه 218
واحد میبد 179

واحد نجف آباد 150
واحد نور 239

واحد نیشابور 130
واحد همدان 171
واحد ورامین 143
واحد ياسوج 120

واحد يزد 105

40486راه و ترابری   -مهندسی عمران

آملی... واحد آيت ا 260
واحد الکترونیکی 503

واحد اهر 220
واحد بیرجند 131

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد دماوند 250
واحد زنجان 138
واحد شاهرود 104

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد نجف آباد 150

واحد نوشهر 539
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

40550سواحل، بنادر و سازه های دريايی   -مهندسی عمران

واحد الکترونیکی 503
واحد اهواز 106
واحد تنکابن 159

واحد تهران مرکزی 101
واحد چالوس 158

واحد علوم و تحقیقات 123
پرديس مرکز آموزش بین المللی قشم-واحد علوم و تحقیقات 798

70416آب و سازه های هیدرولیکی   -مهندسی عمران

واحد ارسنجان 160
واحد استهبان 145
واحد اسفراين 315
واحد اسالمشهر 238

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد اقلید 161

واحد الکترونیکی 503
واحد اهر 220

واحد اهواز 106
واحد بابل 156

واحد بوئین زهرا 299
واحد بیضاء فارس 291

واحد پارس آباد مغان 287
واحد پرند 298
واحد تبريز 102

واحد تربت جام 118
واحد تربت حیدريه 132
واحد تهران جنوب 141

پرديس مرکز بین المللی کیش-واحد تهران جنوب 799
واحد تهران شرق 284
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد جاسب 340

واحد خمینی شهر 188
واحد خوی 137

واحد دزفول 165
واحد رامسر 414

واحد رودهن 113
واحد زنجان 138

واحد سروستان 278
واحد سلماس 264
واحد شاهرود 104
واحد شبستر 195
واحد شوشتر 204

واحد صفادشت 583
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فیروزکوه 135
واحد کرمان 108
واحد الرستان 155
واحد الهیجان 202

واحد مراغه 147

واحد مشهد 111
واحد میاندوآب 249

واحد ياسوج 120

مجموعه مهندسی مکانیک - 1267کد رشته امتحانی 

40109بیومکانیک   -مهندسی پزشکی

واحد تبريز 102
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد مشهد 111
واحد نجف آباد 150

40160توان بخشی   -مهندسی پزشکی

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران مرکزی 101

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد نجف آباد 150

40664تبديل انرژی   -مهندسی مکانیک

آملی... واحد آيت ا 260
پرديس بین الملل واحد آيت اهلل آملی-واحد آيت اهلل آملی 804

واحد اراک 121
واحد اسفراين 315
واحد اسالمشهر 238
واحد اشکذر 317

واحد الیگودرز 245
واحد الکترونیکی 503

واحد اهر 220
واحد اهواز 106

واحد ايلخچی 396
واحد بافق 223

واحد بردسیر 226
واحد بروجرد 112

واحد بناب 144
واحد بوشهر 146

واحد پرديس 501
واحد پرند 298

واحد تاکستان 170
واحد تبريز 102

پرديس بین المللی جلفا-واحد تبريز 810
واحد تربت جام 118

واحد تهران جنوب 141
پرديس مرکز بین المللی کیش-واحد تهران جنوب 799

واحد تهران شرق 284
واحد تهران شمال 157
واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزی 101
واحد جاسب 340

واحد خمینی شهر 188
واحد دزفول 165

واحد دشتستان 290
واحد دماوند 250
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد رامسر 414
واحد رودهن 113
واحد زنجان 138
واحد ساری 208

واحد سلماس 264
واحد سمنان 128

واحد سیرجان 203
واحد شاهرود 104
واحد شهرضا 197

واحد شهرمجلسی 219
واحد شیراز 163

واحد عجب شیر 256
واحد علوم و تحقیقات 123
واحد علی آبادکتول 184

واحد قائم شهر 107
واحد قوچان 206
واحد کاشان 116
واحد کرج 115

واحد کرمان 108
واحد گلپايگان 266

واحد المرد 243
واحد الهیجان 202
واحد لنگرود 484
واحد ماهشهر 191
واحد مراغه 147
واحد مشهد 111

پرديس مجتمع بین الملل گلبهار-واحد مشهد 706
واحد مهدی شهر 479
واحد نجف آباد 150

واحد نراق 185
واحد نور 239

واحد نوشهر 539
واحد نی ريز 209
واحد نیشابور 130
واحد همدان 171
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139
واحد ياسوج 120

واحد يزد 105

40669ساخت و تولید   -مهندسی مکانیک

آملی... واحد آيت ا 260
واحد اراک 121

واحد الیگودرز 245
واحد الکترونیکی 503

واحد ايذه 153
واحد بندرانزلی 286

واحد بیرجند 131
واحد تاکستان 170

واحد تبريز 102
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شرق 284

واحد تهران شمال 157
واحد تهران مرکزی 101

واحد تیران 595
واحد جاسب 340
واحد خمین 262

واحد خمینی شهر 188
واحد دزفول 165
واحد دماوند 250
واحد دورود 248
واحد ساری 208
واحد ساوه 181

واحد سمنان 128
واحد شاهرود 104

واحد شهرقدس 252
واحد شهرمجلسی 219

واحد شیراز 163
واحد عجب شیر 256

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قم 154

واحد کرمان 108
واحد کرمانشاه 192
واحد گلپايگان 266

واحد مراغه 147
واحد نجف آباد 150
واحد همدان 171

40671طراحی کاربردی   -مهندسی مکانیک

زيبا کنار- مرکز لشت نشاء  550
واحد ابهر 207

واحد اراک 121
واحد ارسنجان 160
واحد الیگودرز 245

واحد الکترونیکی 503
واحد اهرم 516
واحد اهواز 106

واحد ايلخچی 396
واحد بادرود 475
واحد بافق 223

واحد بردسیر 226
واحد بروجرد 112
واحد بروجن 242
واحد بناب 144

واحد بندرانزلی 286
واحد پرديس 501

واحد پرند 298
واحد تاکستان 170

واحد تبريز 102
پرديس بین المللی جلفا-واحد تبريز 810

واحد تربت جام 118
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شرق 284
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کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد تهران شمال 157
واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزی 101
واحد تويسرکان 167

واحد جاسب 340
واحد جلفا 471

واحد چالوس 158
واحد خرم آباد 148

واحد خمین 262
واحد خمینی شهر 188

واحد دامغان 142
واحد دشتستان 290
واحد دماوند 250
واحد رودهن 113
واحد ساری 208
واحد ساوه 181

واحد سمنان 128
واحد شاهرود 104
واحد شهرضا 197

واحد شهرمجلسی 219
واحد شهرکرد 133
واحد شوشتر 204
واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد فومن و شفت 395

واحد قزوين 214
واحد کاشان 116
واحد کرج 115

واحد کرمان 108
واحد گلپايگان 266

واحد گناباد 140
واحد المرد 243

واحد الهیجان 202
واحد لنجان 294
واحد لنگرود 484

واحد مرودشت 198
واحد مشهد 111
واحد میانه 218

واحد نجف آباد 150
واحد همدان 171
واحد هیدج 400
واحد ورامین 143
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

40682مهندسی خودرو   

واحد الیگودرز 245
واحد تهران جنوب 141

واحد تیران 595
واحد خمینی شهر 188

واحد شهرضا 197
واحد مشهد 111

80105مهندسی رآکتور   -مهندسی هسته ای

واحد ارسنجان 160
واحد الکترونیکی 503

واحد بوشهر 146
واحد تهران مرکزی 101

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد گرمسار 189

80106مهندسی چرخه سوخت   -مهندسی هسته ای

واحد علوم و تحقیقات 123

80108کاربرد پرتوها   -مهندسی هسته ای

واحد علوم و تحقیقات 123

80110گداخت هسته ای   -مهندسی هسته ای

واحد علوم و تحقیقات 123

مهندسی معدن - 1268کد رشته امتحانی 

40515مکانیک سنگ   -مهندسی معدن

واحد بافق 223
واحد تهران جنوب 141

واحد سوادکوه 279
واحد میمه 205

40524اکتشاف معدن   -مهندسی معدن

واحد الکترونیکی 503
واحد اهر 220

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران مرکزی 101

واحد کرمان 108
واحد محالت 200

40525استخراج معدن   -مهندسی معدن

واحد الکترونیکی 503
واحد بافق 223

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران مرکزی 101

واحد سیرجان 203
واحد شاهرود 104

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قائم شهر 107
واحد الهیجان 202
واحد محالت 200
واحد ورزقان 348

40529فرآوری مواد معدنی   -مهندسی معدن

واحد بافق 223
واحد رفسنجان 194
واحد سوادکوه 279
واحد سیرجان 203

واحد علوم و تحقیقات 123
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مجموعه مهندسی مواد و متالورژی - 1272کد رشته امتحانی 

40118بیومواد   -مهندسی پزشکی

آملی... واحد آيت ا 260
واحد الکترونیکی 503

واحد اهر 220
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران مرکزی 101

واحد شاهرود 104
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد نجف آباد 150
واحد يزد 105

40178مهندسی بافت   -مهندسی پزشکی

واحد الکترونیکی 503
واحد تنکابن 159

واحد تهران مرکزی 101
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد نجف آباد 150

40717جوشکاری   -مهندسی مواد

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران مرکزی 101

واحد دزفول 165
واحد سیرجان 203
واحد شهرضا 197

واحد شهرمجلسی 219
واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد کرج 115

واحد نجف آباد 150

40723استخراج فلزات   -مهندسی مواد

واحد علوم و تحقیقات 123

40727شکل دادن فلزات   -مهندسی مواد

واحد خمینی شهر 188
واحد ساوه 181

واحد شهرمجلسی 219
واحد علوم و تحقیقات 123

40731شناسايی و انتخاب مواد مهندسی   -مهندسی مواد

آملی... واحد آيت ا 260
واحد اهواز 106

واحد تهران جنوب 141
واحد ساوه 181

واحد شاهرود 104
واحد شهرضا 197

واحد شهرمجلسی 219
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد کرج 115
واحد مشهد 111

واحد نجف آباد 150

40738سرامیک   -مهندسی مواد

واحد دزفول 165
واحد ساوه 181

واحد شاهرود 104
واحد شهرضا 197

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد میبد 179

واحد نجف آباد 150

40742خوردگی و حفاظت مواد   -مهندسی مواد

واحد تبريز 102
واحد تهران مرکزی 101

واحد ساوه 181
واحد سیرجان 203
واحد شهرضا 197

واحد شهرمجلسی 219
واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد مرودشت 198
واحد نجف آباد 150

واحد نیشابور 130
واحد يزد 105

40753ريخته گری   -مهندسی مواد

واحد شهرمجلسی 219
واحد نجف آباد 150

نانوفناوری ـ نانومواد - 1273کد رشته امتحانی 

40778نانو مواد   -نانو فناوری

واحد شاهرود 104
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد نجف آباد 150

(IT)مهندسی فناوری اطالعات  - 1276کد رشته امتحانی 

41010شبکه های کامپیوتری   -مهندسی فناوری اطالعات

واحد آشتیان 199
واحد الکترونیکی 503

واحد بابل 156
واحد بافت 221
واحد بوشهر 146
واحد پرند 298
واحد تبريز 102
واحد تفرش 247

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد دزفول 165

واحد دولت آباد 318
واحد رفسنجان 194
واحد زنجان 138
واحد شبستر 195
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واحد صفاشهر 387
واحد علوم و تحقیقات 123
واحد علی آبادکتول 184

واحد فردوس 162
واحد قائم شهر 107
واحد قزوين 214
واحد کرمان 108
واحد گرمسار 189
واحد الهیجان 202

واحد مشهد 111
واحد مالير 196

واحد مهدی شهر 479
واحد همدان 171

41024تجارت الکترونیکی   -مهندسی فناوری اطالعات

واحد الکترونیکی 503
واحد بیرجند 131
واحد تفرش 247

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران مرکزی 101

واحد خمین 262
واحد سپیدان 251

واحد شهرمجلسی 219
واحد شیراز 163

واحد صفاشهر 387
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فسا 134
واحد قزوين 214
واحد کاشان 116

واحد الهیجان 202
واحد میبد 179

شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

41025طراحی و تولید نرم افزار   -مهندسی فناوری اطالعات

واحد بردسیر 226
واحد تهران غرب 228

واحد شبستر 195
واحد کرمان 108
واحد مبارکه 190

واحد نجف آباد 150

41030مهندسی مخابرات امن   -مهندسی فناوری اطالعات

واحد اهر 220

41036سیستمهای چند رسانه ای   -مهندسی فناوری اطالعات

واحد میبد 179

مديريت سیستمهای اطالعاتی   -مهندسی فناوری اطالعات

41038

واحد آشتیان 199
واحد خوی 137

41041معماری سازمانی   -مهندسی فناوری اطالعات

واحد ارومیه 103

80101شبکه های کامپیوتری   -مهندسی کامپیوتر

واحد بردسیر 226
واحد الهیجان 202

مهندسی کامپیوتر - 1277کد رشته امتحانی 

41002نرم افزار   -مهندسی کامپیوتر

واحد آبادان 151
واحد آشتیان 199

آملی... واحد آيت ا 260
واحد ابهر 207

واحد اراک 121
واحد اردبیل 119
واحد ارومیه 103

واحد اسالمشهر 238
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد الکترونیکی 503
واحد امارات متحده عربی 222

واحد اهرم 516
واحد اهواز 106
واحد بابل 156
واحد بافت 221

واحد بردسیر 226
واحد بروجرد 112

واحد بناب 144
واحد بندرعباس 114

واحد بهشهر 346
واحد بوئین زهرا 299

واحد بوشهر 146
واحد بیرجند 131

واحد بیضاء فارس 291
واحد تبريز 102
واحد تفرش 247

واحد تهران جنوب 141
پرديس مرکز بین المللی کیش-واحد تهران جنوب 799

واحد تهران شمال 157
واحد تهران مرکزی 101

واحد تويسرکان 167
واحد خرم آباد 148

واحد خمین 262
واحد خوی 137
واحد دامغان 142
واحد دزفول 165
واحد دماوند 250
واحد دهاقان 183
واحد دورود 248

واحد دولت آباد 318
واحد رفسنجان 194
واحد زاهدان 109
واحد زاهدشهر 343

واحد زرقان 288
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واحد زنجان 138
واحد ساری 208
واحد ساوه 181

واحد سبزوار 127
واحد سپیدان 251
واحد سمنان 128
واحد سنندج 110
واحد سیرجان 203
واحد شاهرود 104
واحد شبستر 195

واحد شهرقدس 252
واحد شهرمجلسی 219

واحد شهرکرد 133
واحد شیراز 163

واحد شیروان 169
واحد صفادشت 583
واحد صفاشهر 387

واحد علوم و تحقیقات 123
پرديس مرکز آموزش بین المللی قشم-واحد علوم و تحقیقات 798

واحد علی آبادکتول 184
واحد فارسان 401
واحد فردوس 162

واحد فومن و شفت 395
واحد فیروزکوه 135
واحد قائم شهر 107
واحد قزوين 214
واحد کاشان 116
واحد کرج 115

واحد کرمان 108
واحد گرگان 173
واحد گرمی 391

واحد الرستان 155
واحد المرد 243

واحد الهیجان 202
واحد لبنان 231

واحد ماهشهر 191
واحد ماکو 241

واحد مبارکه 190
واحد محالت 200

واحد مرودشت 198
واحد مشهد 111
واحد مالرد 560
واحد مالير 196
واحد مهاباد 166

واحد میاندوآب 249
واحد میانه 218
واحد میبد 179

واحد نجف آباد 150
واحد نراق 185
واحد نور 239

واحد نورآباد ممسنی 292
واحد نیشابور 130
واحد همدان 171
واحد هیدج 400
واحد ورامین 143
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139
واحد ياسوج 120

واحد يزد 105

41005معماری سیستم های کامپیوتری   -مهندسی کامپیوتر

واحد آشتیان 199
واحد آکسفورد 820

واحد اراک 121
واحد الکترونیکی 503

واحد اهر 220
واحد بافت 221
واحد پرند 298
واحد تبريز 102

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157
واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزی 101
واحد دزفول 165

واحد رفسنجان 194
واحد رودهن 113
واحد سبزوار 127

واحد سیرجان 203
واحد شبستر 195

واحد شهرقدس 252
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فردوس 162
واحد قزوين 214
واحد کرمان 108

واحد نجف آباد 150
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

واحد يزد 105

41043شبکه های کامپیوتری   -مهندسی کامپیوتر

واحد بردسیر 226
واحد الهیجان 202

41044هوش مصنوعی و رباتیکز   -مهندسی کامپیوتر

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد اقلید 161

واحد الکترونیکی 503
واحد بافت 221

واحد بردسیر 226
واحد بروجن 242

واحد بوئین زهرا 299
واحد بیرجند 131

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157
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واحد تهران مرکزی 101
واحد دزفول 165

واحد رفسنجان 194
واحد شهرقدس 252

واحد شهرمجلسی 219
واحد شهرکرد 133

واحد شیراز 163
واحد صفادشت 583

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد فردوس 162
واحد قزوين 214
واحد قوچان 206
واحد کازرون 152
واحد کرمان 108

واحد الهیجان 202
واحد مشهد 111
واحد مالرد 560
واحد میانه 218
واحد میبد 179

واحد نجف آباد 150
واحد نور 239

واحد نورآباد ممسنی 292
واحد همدان 171

مجموعه مهندسی هوافضا - 1279کد رشته امتحانی 

41108مهندسی فضايی   -مهندسی هوا فضا

واحد علوم و تحقیقات 123

41109دينامیک پرواز و کنترل   -مهندسی هوا فضا

واحد علوم و تحقیقات 123

41110جلو برندگی   -مهندسی هوا فضا

واحد علوم و تحقیقات 123

41117آيرو دينامیک   -مهندسی هوا فضا

واحد پرند 298
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد گرمسار 189

41119سازه های هوايی   -مهندسی هوا فضا

واحد علوم و تحقیقات 123

مهندسی نساجی - 1283کد رشته امتحانی 

40823شیمی نساجی و رنگ   -مهندسی نساجی

شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

40825الیاف   -مهندسی نساجی

واحد اراک 121
واحد تهران جنوب 141

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قائم شهر 107
واحد کاشان 116
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

واحد يزد 105

40834ساختارهای نانولیفی   -مهندسی نساجی

واحد اراک 121
واحد تهران جنوب 141

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قائم شهر 107
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

40836فناوری   -مهندسی نساجی

واحد اراک 121
واحد تهران جنوب 141

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد کاشان 116
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

واحد يزد 105

40838مديريت تولید   -مهندسی نساجی

واحد اراک 121
واحد تهران جنوب 141

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قائم شهر 107
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

واحد يزد 105

مهندسی شیمی ـ بیوتکنولوژی و  - 1285کد رشته امتحانی 

داروسازی

40216بیوتکنولوژی   -مهندسی شیمی

آملی... واحد آيت ا 260
پرديس بین الملل واحد آيت اهلل آملی-واحد آيت اهلل آملی 804

واحد الکترونیکی 503
واحد اهر 220

واحد بوشهر 146
واحد تبريز 102

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد شاهرود 104
واحد شهرضا 197

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد فراهان 244
واحد قائم شهر 107
واحد قوچان 206

واحد کرمانشاه 192
واحد گچساران 149
واحد ماهشهر 191

مهندسی پلیمر ـ صنايع رنگ - 1286کد رشته امتحانی 

40023رنگ   -مهندسی پلیمر

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد شهرضا 197
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واحد علوم و تحقیقات 123
واحد ماهشهر 191

مهندسی طراحی محیط زيست - 1287کد رشته امتحانی 

40456مهندسی طراحی محیط زيست   

واحد استهبان 145
واحد الکترونیکی 503

واحد تهران مرکزی 101
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد مالير 196

مهندسی شیمی ـ بهداشت، ايمنی و  - 1293کد رشته امتحانی 

(HSE)محیط زيست 

40354بهداشت، ايمنی و محیط زيست   -مهندسی شیمی

واحد اهر 220
واحد شاهرود 104
واحد قائم شهر 107
واحد گچساران 149

واحد المرد 243
واحد نجف آباد 150

مجموعه ايمنی صنعتی - 1294کد رشته امتحانی 

40336ايمنی صنعتی   

واحد قزوين 214

گروه  کشاورزی

مجموعه مرتع و آبخیزداری - 1301کد رشته امتحانی 

50472مهندسی مرتعداری   

واحد ارسنجان 160
واحد بافت 221

واحد بروجرد 112
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد نور 239

50473مهندسی آبخیزداری   

واحد اردستان 177
واحد ارسنجان 160

واحد تربت جام 118
واحد خلخال 213
واحد سنندج 110

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد فیروزآباد 129
واحد مرودشت 198

واحد میبد 179
واحد نور 239

علوم و مهندسی آب - 1302کد رشته امتحانی 

50649هواشناسی کشاورزی   -علوم و مهندسی آب

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد الهیجان 202

50654سازه های آبی   -علوم و مهندسی آب

واحد اهواز 106
واحد خوی 137
واحد شوشتر 204
واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد فردوس 162
واحد کرمان 108
واحد الرستان 155

50655منابع آب   -علوم و مهندسی آب

واحد اردستان 177
واحد اهواز 106

واحد دزفول 165
واحد سنندج 110
واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد فردوس 162
واحد کرمان 108

واحد کرمانشاه 192
واحد گرمسار 189
واحد مهاباد 166

50656آبیاری و زهکشی   -علوم و مهندسی آب

واحد اردستان 177
واحد اهواز 106
واحد تبريز 102

واحد تربت حیدريه 132
واحد سنندج 110
واحد شوشتر 204
واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد فردوس 162

واحد فیروزآباد 129
واحد قائم شهر 107

واحد کرج 115
واحد کرمان 108

واحد مرودشت 198
واحد مهاباد 166

مجموعه زراعت و اصالح نباتات - 1303کد رشته امتحانی 

50175مهندسی زراعت   

واحد آستارا 164
آملی... واحد آيت ا 260

واحد اراک 121
واحد اردبیل 119

واحد اردستان 177
واحد ارسنجان 160
واحد اسالمشهر 238

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد اقلید 161
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واحد اهواز 106
واحد ايالم 254

واحد بجنورد 182
واحد بروجرد 112
واحد بیرجند 131

واحد پارس آباد مغان 287
واحد تاکستان 170

واحد تبريز 102
واحد جیرفت 122
واحد چالوس 158

واحد خرم آباد 148
واحد خوی 137
واحد دامغان 142
واحد دزفول 165
واحد رشت 117

واحد رودهن 113
واحد زاهدان 109

واحد ساوه 181
واحد سبزوار 127
واحد سنندج 110

واحد شهرقدس 252
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فیروزآباد 129
واحد قائم شهر 107

واحد کرج 115
واحد کرمانشاه 192

واحد کلیبر 276
واحد گرگان 173
واحد گناباد 140

واحد الهیجان 202
واحد لبنان 231
واحد مشهد 111
واحد ملکان 300
واحد مهاباد 166
واحد میانه 218
واحد میبد 179
واحد نراق 185

واحد نیشابور 130
واحد ورامین 143
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139
واحد ياسوج 120

50185ژنتیک و به نژادی گیاهی   

واحد آستارا 164
واحد اراک 121
واحد اردبیل 119

واحد اسالمشهر 238
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد اهواز 106
واحد ايرانشهر 180
واحد بروجرد 112

واحد تاکستان 170
واحد تبريز 102

واحد خرم آباد 148
واحد رودهن 113
واحد سبزوار 127
واحد سنندج 110
واحد شوشتر 204

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد کرج 115

واحد کرمانشاه 192
واحد میانه 218
واحد نراق 185

50225علوم و تکنولوژی بذر   

واحد آشتیان 199
آملی... واحد آيت ا 260

واحد اهواز 106
واحد بجنورد 182
واحد جیرفت 122

واحد خرم آباد 148
واحد خوی 137

واحد دزفول 165
واحد شهرکرد 133
واحد شوشتر 204
واحد کرج 115
واحد گناباد 140
واحد مشهد 111
واحد مهاباد 166

واحد میاندوآب 249

50433کشاورزی اکولوژيک   

واحد اهواز 106
واحد بم 240

واحد تاکستان 170
واحد رامهرمز 230
واحد رودهن 113

واحد شهرقدس 252
واحد شهرکرد 133
واحد شوشتر 204
واحد شیروان 169

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد فراهان 244

واحد فیروزآباد 129
واحد کرج 115
واحد گناباد 140

واحد الهیجان 202
واحد مشهد 111
واحد ملکان 300
واحد مهاباد 166

واحد ورامین 143
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اقتصاد کشاورزی - 1304کد رشته امتحانی 

50172بازاريابی محصوالت کشاورزی   -اقتصاد کشاورزی

واحد ارسنجان 160
واحد اهواز 106

واحد رودهن 113
واحد شهرقدس 252
واحد قائم شهر 107

واحد کرج 115
واحد مرودشت 198

واحد میانه 218

50173اقتصادمنابع طبیعی و محیط زيست   -اقتصاد کشاورزی

واحد ارسنجان 160
واحد رودهن 113

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قائم شهر 107

واحد کرج 115
واحد مرودشت 198

واحد میانه 218

اقتصادتولید و مديريت واحدهای کشاورزی  -اقتصاد کشاورزی

 50174

واحد ارسنجان 160
واحد رودهن 113

واحد شهرقدس 252
واحد قائم شهر 107
واحد مرودشت 198

واحد میانه 218

50179سیاست و توسعه کشاورزی   -اقتصاد کشاورزی

واحد ارسنجان 160
واحد رودهن 113

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قائم شهر 107

واحد کرج 115
واحد مرودشت 198

واحد میانه 218

علوم و مهندسی باغبانی - 1305کد رشته امتحانی 

50180تولید محصوالت گلخانه ای   -علوم و مهندسی باغبانی

آملی... واحد آيت ا 260
واحد ابهر 207

واحد استهبان 145
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد تاکستان 170
واحد جهرم 193

واحد جیرفت 122
واحد شیراز 163

واحد شیروان 169
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قائم شهر 107

واحد کرج 115
واحد گرمسار 189

50181گیاهان دارويی   -علوم و مهندسی باغبانی

آملی... واحد آيت ا 260
واحد ابهر 207

واحد استهبان 145
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد تربت جام 118
واحد جهرم 193

واحد جیرفت 122
واحد خوی 137
واحد دامغان 142
واحد ساوه 181

واحد شهرکرد 133
واحد شیراز 163

واحد شیروان 169
واحد علوم و تحقیقات 123
واحد علی آبادکتول 184

واحد فردوس 162
واحد فسا 134

واحد کرج 115
واحد مرند 125

واحد میاندوآب 249
واحد میانه 218

50182گیاهان زينتی   -علوم و مهندسی باغبانی

واحد ابهر 207
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد جهرم 193
واحد جیرفت 122
واحد رشت 117

واحد زاهدان 109
واحد شیراز 163

واحد شیروان 169
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد کرج 115
واحد کرمانشاه 192
واحد گرمسار 189

50183سبزی ها   -علوم و مهندسی باغبانی

واحد ابهر 207
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد جهرم 193
واحد جیرفت 122
واحد شیراز 163

واحد شیروان 169
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد کرج 115
واحد گرمسار 189

50184درختان میوه   -علوم و مهندسی باغبانی

واحد ابهر 207
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(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد جهرم 193

واحد جیرفت 122
واحد دامغان 142
واحد رشت 117
واحد شیراز 163

واحد شیروان 169
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد کرج 115
واحد مراغه 147
واحد مهاباد 166

50337تولید محصوالت باغبانی   -مهندسی تولیدات گیاهی

واحد دامغان 142
واحد گرمسار 189
واحد مهاباد 166

ترويج و آموزش کشاورزی - 1306کد رشته امتحانی 

نوآوری و کارآفرينی -ترويج و آموزش کشاورزی پايدار

50176کشاورزی   

واحد شوشتر 204
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد گرمسار 189

ترويج کشاورزی پايدار و -ترويج و آموزش کشاورزی پايدار

50177منابع طبیعی   

واحد ايالم 254
واحد بیرجند 131
واحد ساری 208

واحد علوم و تحقیقات 123

آموزش کشاورزی پايدار و -ترويج و آموزش کشاورزی پايدار

50178محیط  زيست   

واحد ورامین 143

علوم و مهندسی جنگل - 1307کد رشته امتحانی 

50477عمران و بهره برداری جنگل   -علوم و مهندسی جنگل

واحد تنکابن 159
واحد شبستر 195

50478مديريت جنگل   -علوم و مهندسی جنگل

واحد چالوس 158
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد الهیجان 202

50479علوم زيستی جنگل   -علوم و مهندسی جنگل

واحد ايالم 254
واحد علوم و تحقیقات 123

مجموعه مديريت حاصلخیزی،  - 1308کد رشته امتحانی 

زيست فناوری و منابع خاک

بیولوژی و -مديريت حاصلخیزی و زيست فنّاوری خاک

50126بیوتکنولوژی خاک   

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد اهواز 106
واحد داراب 168
واحد دامغان 142
واحد شوشتر 204

واحد فیروزآباد 129
واحد کرج 115

واحد مرودشت 198

50128فیزيک و حفاظت خاک   -مديريت منابع خاک

واحد اراک 121
واحد تبريز 102

واحد دزفول 165
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد کرج 115
واحد مرودشت 198

شیمی ، -مديريت حاصلخیزی و زيست فنّاوری خاک

50144حاصلخیزی خاک و تغذيه گیاه   

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد اهواز 106
واحد داراب 168
واحد دامغان 142
واحد شوشتر 204

واحد فیروزآباد 129
واحد کرج 115
واحد مرند 125

واحد مرودشت 198
واحد میانه 218

50145منابع خاک و ارزيابی اراضی   -مديريت منابع خاک

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد تبريز 102

واحد سوادکوه 279
واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد کرج 115

واحد مرودشت 198

مجموعه علوم دام و طیور - 1309کد رشته امتحانی 

50114فیزيولوژی طیور   -علوم طیور

واحد شبستر 195

50118تغذيه دام   -علوم دامی

واحد آستارا 164
واحد ابهر 207

واحد اراک 121
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد الیگودرز 245
واحد ايالم 254

واحد بیرجند 131
واحد تبريز 102

واحد چالوس 158
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واحد رشت 117
واحد ساوه 181

واحد سنندج 110
واحد شبستر 195

واحد شهرکرد 133
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قائم شهر 107
واحد کاشمر 212
واحد کرج 115

واحد گرمسار 189
واحد گلپايگان 266

واحد مراغه 147
واحد مشهد 111

واحد ورامین 143

50119اصالح نژاد دام   -علوم دامی

واحد آزادشهر 186
واحد آستارا 164
واحد ابهر 207

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد بروجرد 112
واحد بهبهان 215
واحد رشت 117
واحد ساوه 181
واحد شبستر 195

واحد شهرقدس 252
واحد شهرکرد 133

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قائم شهر 107
واحد کاشمر 212
واحد کرج 115
واحد مراغه 147
واحد مشهد 111
واحد میانه 218

واحد ورامین 143

50120مديريت دامپروری   -علوم دامی

واحد آستارا 164
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد بهبهان 215
واحد ساوه 181

واحد شوشتر 204
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قائم شهر 107
واحد کاشمر 212
واحد کرج 115
واحد کلیبر 276
واحد مراغه 147
واحد مشهد 111

واحد ورامین 143

50121تغذيه طیور   -علوم دامی

واحد آستارا 164
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد سنندج 110
واحد شهرقدس 252
واحد کرمانشاه 192
واحد ياسوج 120

50122فیزيولوژی دام   -علوم دامی

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد بروجرد 112
واحد بندرگز 393
واحد چالوس 158
واحد داراب 168
واحد ساوه 181
واحد سراب 124
واحد سنندج 110
واحد شبستر 195

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قائم شهر 107
واحد کاشمر 212
واحد کرج 115

واحد گلپايگان 266
واحد مراغه 147

واحد ورامین 143

50296پرورش زنبور عسل   -علوم دامی

واحد آستارا 164
واحد بروجرد 112

50551پرورش و مديريت تولید طیور   

واحد شبستر 195
واحد قائم شهر 107
واحد گرمسار 189

واحد گلپايگان 266
واحد مهاباد 166

علوم و مهندسی شیالت - 1311کد رشته امتحانی 

50429فرآوری محصوالت شیالتی   -علوم و مهندسی شیالت

مرکز گمیشان 574
واحد آبادان 151

واحد آزادشهر 186
واحد اهواز 106
واحد بابل 156
واحد تالش 314

واحد تهران شمال 157
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قائم شهر 107
واحد الهیجان 202

50431تکثیر و پرورش آبزيان   -علوم و مهندسی شیالت

واحد آزادشهر 186
واحد اهواز 106

خلیج فارس-پرديس واحد بین المللی خرمشهر-واحد اهواز 802
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واحد بابل 156
واحد بندرانزلی 286
واحد بندرعباس 114

واحد بندرگز 393
واحد بوشهر 146
واحد تالش 314
واحد تنکابن 159

واحد تهران شمال 157
واحد سنندج 110

واحد سوادکوه 279
واحد شهرکرد 133

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قائم شهر 107
واحد الهیجان 202

50658بوم شناسی آبزيان شیالتی   -علوم و مهندسی شیالت

واحد بابل 156
واحد بندرعباس 114

واحد تنکابن 159
واحد تهران شمال 157

واحد الهیجان 202

مهندسی صنايع چوب و فرآورده های - 1312کد رشته امتحانی 

 سلولزی

صنايع سلولزی  -مهندسی صنايع چوب و فرآورده های سلولزی

 50642

واحد آستارا 164
واحد چالوس 158
واحد ساری 208

واحد سوادکوه 279
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد کرج 115

مديريت صنايع-مهندسی صنايع چوب و فرآورده های سلولزی

50646 چوب و فرآورده های سلولزی   

واحد سوادکوه 279

حفاظت و -مهندسی صنايع چوب و فرآورده های سلولزی

50662اصالح چوب   

واحد آستارا 164
واحد کرج 115

علوم و مهندسی صنايع غذايی - 1313کد رشته امتحانی 

50415صنايع غذايی   -علوم و مهندسی صنايع غذايی

واحد آشتیان 199
آملی... واحد آيت ا 260

واحد اردستان 177
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد اهواز 106
خلیج فارس-پرديس واحد بین المللی خرمشهر-واحد اهواز 802

واحد بیرجند 131
واحد تبريز 102

واحد تربت حیدريه 132
واحد تهران شمال 157

واحد دامغان 142
واحد زرين دشت 529

واحد سبزوار 127
واحد سنندج 110

واحد سوادکوه 279
واحد شبستر 195
واحد شهرضا 197

واحد علوم داروئی 225
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فسا 134
واحد قزوين 214
واحد قوچان 206

واحد الهیجان 202
واحد ماکو 241
واحد مراغه 147
واحد ممقان 297

واحد نور 239
واحد ياسوج 120

واحد يزد 105

50417فنّاوری مواد غذايی   -علوم و مهندسی صنايع غذايی

واحد آزادشهر 186
آملی... واحد آيت ا 260

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد اهواز 106

واحد بوئین زهرا 299
واحد تهران شمال 157

واحد چالوس 158
واحد دامغان 142
واحد رشت 117
واحد سبزوار 127
واحد سراب 124

واحد سروستان 278
واحد سوادکوه 279

واحد شبستر 195
واحد شهرضا 197

واحد شهرقدس 252
واحد شهرکرد 133
واحد صفادشت 583
واحد صوفیان 390

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد فسا 134

واحد قزوين 214
واحد قوچان 206
واحد کازرون 152
واحد گلپايگان 266

واحد گنبدکاووس 274
واحد الهیجان 202

واحد ماکو 241
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد محالت 200
واحد ممقان 297

واحد نور 239
واحد هیدج 400
واحد ورامین 143
واحد ياسوج 120

واحد يزد 105

زيست فنّاوری مواد غذايی   -علوم و مهندسی صنايع غذايی

50418

آملی... واحد آيت ا 260
واحد اردستان 177

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد اهواز 106

واحد بم 240
واحد بیرجند 131

واحد تربت حیدريه 132
واحد تهران شمال 157

واحد خوی 137
واحد دامغان 142
واحد رودهن 113
واحد ساری 208
واحد سبزوار 127

واحد سروستان 278
واحد سوادکوه 279

واحد شبستر 195
واحد شهرضا 197
واحد صوفیان 390

واحد علوم داروئی 225
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قزوين 214
واحد قوچان 206
واحد گرمسار 189

واحد گلپايگان 266
واحد گنبدکاووس 274

واحد الهیجان 202
واحد ماکو 241
واحد مرند 125

واحد ممقان 297
واحد مهاباد 166
واحد نور 239

واحد ورامین 143
واحد ياسوج 120

واحد يزد 105

50426شیمی مواد غذايی   -علوم و مهندسی صنايع غذايی

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد تهران شمال 157

واحد دامغان 142
واحد سوادکوه 279

واحد شبستر 195

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قوچان 206
واحد ماکو 241

واحد ممقان 297
واحد نور 239

واحد ياسوج 120
واحد يزد 105

حشره شناسی کشاورزی - 1314کد رشته امتحانی 

50209حشره شناسی کشاورزی   

واحد اراک 121
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد تاکستان 170
واحد تبريز 102
واحد جهرم 193

واحد دزفول 165
واحد رفسنجان 194

واحد شیراز 163
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قائم شهر 107
واحد گرمسار 189

واحد مرودشت 198
واحد مهاباد 166
واحد میانه 218

واحد ورامین 143

بیماری شناسی گیاهی - 1315کد رشته امتحانی 

50607بیماری شناسی گیاهی   

واحد اراک 121
واحد بجنورد 182
واحد تاکستان 170

واحد تبريز 102
واحد جهرم 193

واحد خرم آباد 148
واحد دامغان 142
واحد رشت 117

واحد رفسنجان 194
واحد شهرکرد 133
واحد شوشتر 204
واحد شیراز 163

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد گرگان 173

واحد مرودشت 198
واحد مشهد 111
واحد مهاباد 166

واحد ورامین 143

زيستعلوم و مهندسی محیط - 1317کد رشته امتحانی 

41401منابع آب   -مهندسی محیط زيست

واحد افغانستان 621
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد الکترونیکی 503
واحد بابل 156

واحد تهران غرب 228
واحد تهران مرکزی 101

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد نوشهر 539

41402آب و فاضالب   -مهندسی محیط زيست

واحد استهبان 145
واحد افغانستان 621

واحد اهواز 106
واحد بندرعباس 114

واحد تنکابن 159
واحد تهران شمال 157
واحد تهران غرب 228

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد همدان 171

41405هوا   -مهندسی محیط زيست

واحد اهواز 106
واحد تهران شمال 157

واحد علوم و تحقیقات 123

ارزيابی و آمايش سرزمین   -علوم و مهندسی محیط زيست

50659

واحد اراک 121
واحد اهواز 106

خلیج فارس-پرديس واحد بین المللی خرمشهر-واحد اهواز 802
واحد تاکستان 170

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد الهیجان 202

واحد میبد 179
واحد همدان 171

آلودگی های محیط زيست   -علوم و مهندسی محیط زيست

50660

واحد آباده 216
واحد اراک 121
واحد اردبیل 119

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد الکترونیکی 503

واحد اهواز 106
خلیج فارس-پرديس واحد بین المللی خرمشهر-واحد اهواز 802

واحد بوشهر 146
واحد تاکستان 170

واحد تبريز 102
واحد تنکابن 159

واحد تهران شمال 157
واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزی 101
واحد دماوند 250

واحد سوادکوه 279
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قائم شهر 107
واحد الهیجان 202

واحد میبد 179
واحد همدان 171

مديريت و حفاظت تنوع زيستی  -علوم و مهندسی محیط زيست

 50661

واحد اراک 121
واحد اهواز 106

خلیج فارس-پرديس واحد بین المللی خرمشهر-واحد اهواز 802
واحد تاکستان 170

واحد تهران شمال 157
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قائم شهر 107
واحد الهیجان 202

مهندسی مکانیک بیوسیستم - 1319کد رشته امتحانی 

50388طراحی و ساخت   -مهندسی مکانیک بیوسیستم

واحد اقلید 161
واحد بناب 144

واحد تاکستان 170
واحد تبريز 102

واحد دزفول 165
واحد شهرمجلسی 219

واحد شوشتر 204
واحد علوم و تحقیقات 123

50389انرژی های تجديدپذير   -مهندسی مکانیک بیوسیستم

واحد اقلید 161
واحد بناب 144

واحد تاکستان 170
واحد تبريز 102

واحد دزفول 165

50390فنّاوری پس از برداشت   -مهندسی مکانیک بیوسیستم

واحد اقلید 161
واحد بناب 144

واحد تاکستان 170
واحد تبريز 102

واحد شهرمجلسی 219
واحد علوم و تحقیقات 123

مديريت و کنترل بیابان - 1321کد رشته امتحانی 

50647مديريت و کنترل بیابان   

واحد اراک 121
واحد ارسنجان 160

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد بافت 221

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد میبد 179
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - 1322کد رشته امتحانی 

50298انرژی   -مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

واحد آزادشهر 186
واحد اقلید 161

واحد تاکستان 170
واحد دزفول 165
واحد شوشتر 204

واحد علوم و تحقیقات 123

بازيافت و مديريت پسماند   -مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

50299

واحد آزادشهر 186
واحد اقلید 161

واحد تاکستان 170
واحد دزفول 165
واحد شوشتر 204

واحد علوم و تحقیقات 123

مديريت و تحلیل سامانه ها   -مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

50300

واحد آزادشهر 186
واحد اقلید 161

واحد تاکستان 170
واحد دزفول 165
واحد شوشتر 204

بیوتکنولوژی کشاورزی - 1324کد رشته امتحانی 

50186بیوتکنولوژی کشاورزی   

واحد آستارا 164
واحد اراک 121
واحد اردبیل 119

(خوراسگان)واحد اصفهان 175
واحد تبريز 102

واحد دامغان 142
واحد سبزوار 127
واحد سنندج 110
واحد شبستر 195
واحد شوشتر 204

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد کرج 115

واحد کرمانشاه 192
واحد الهیجان 202

واحد ماکو 241
واحد مراغه 147
واحد میبد 179

شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

توسعه روستايی - 1325کد رشته امتحانی 

50319توسعه روستايی   

واحد اسالمشهر 238

واحد بیرجند 131
واحد خرم آباد 148

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد گرمسار 189

واحد مرودشت 198
واحد مهاباد 166

شناسايی و مبارزه با علف های هرز - 1326کد رشته امتحانی 

50648شناسايی و مبارزه با علف های هرز   

واحد اراک 121
واحد اقلید 161

واحد بیرجند 131
واحد تاکستان 170

واحد تبريز 102
واحد چالوس 158
واحد رامهرمز 230
واحد شوشتر 204
واحد شیراز 163

واحد شیروان 169
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد فسا 134
واحد قائم شهر 107
واحد گرگان 173
واحد مشهد 111

واحد میاندوآب 249

مديريت کشاورزی - 1327کد رشته امتحانی 

50256مديريت کشاورزی   

واحد ابهر 207
واحد ارسنجان 160
واحد اسالمشهر 238

واحد ايالم 254
واحد تبريز 102
واحد جهرم 193
واحد رشت 117
واحد شوشتر 204

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قائم شهر 107

واحد کرج 115
واحد گچساران 149

واحد ماکو 241
واحد مرودشت 198

واحد مهاباد 166
واحد میانه 218
واحد يزد 105

مهندسی فضای سبز - 1328کد رشته امتحانی 

50323مهندسی فضای سبز   

واحد ارسنجان 160
واحد استهبان 145
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد چالوس 158
واحد رشت 117
واحد شبستر 195

واحد علی آبادکتول 184
واحد مالير 196
واحد نور 239

گروه  هنر

مجموعه برنامه ريزی شهری، منطقه ای - 1350کد رشته امتحانی 

 و مديريت شهری

60216برنامه ريزی شهری   

واحد اراک 121
واحد الیگودرز 245

واحد الکترونیکی 503
واحد امارات متحده عربی 222

واحد بروجرد 112
واحد بیضاء فارس 291

واحد پرديس 501
واحد تبريز 102

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157
واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزی 101
واحد دولت آباد 318
واحد رباط کريم 559
واحد رفسنجان 194
واحد زنجان 138
واحد سمیرم 462
واحد سنندج 110
واحد سیرجان 203
واحد شهرقدس 252

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قزوين 214
واحد کرمان 108
واحد مرند 125
واحد مشهد 111

واحد نجف آباد 150
واحد نور 239

واحد همدان 171
واحد ياسوج 120

واحد يزد 105

60217برنامه ريزی منطقه ای   

واحد الکترونیکی 503
واحد بروجرد 112

واحد تهران مرکزی 101
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد قزوين 214
واحد مرند 125

واحد همدان 171

شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139
واحد يزد 105

60258مديريت شهری   

واحد الکترونیکی 503
واحد امارات متحده عربی 222

واحد اهواز 106
واحد تهران مرکزی 101

واحد دماوند 250
واحد شیراز 163

واحد صفادشت 583
واحد صفاشهر 387

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد مراغه 147

واحد همدان 171
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

طراحی شهری - 1351کد رشته امتحانی 

60215طراحی شهری   

واحد آذرشهر 399
واحد اردبیل 119

واحد الکترونیکی 503
واحد اهر 220

واحد اهواز 106
واحد ايلخچی 396

واحد بناب 144
واحد بیضاء فارس 291

واحد پرديس 501
واحد تبريز 102

پرديس مجتمع بین الملل تبريز-واحد تبريز 768
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد چالوس 158
واحد خلخال 213

واحد دولت آباد 318
واحد رامسر 414

واحد رودهن 113
واحد زرند 211

واحد زنجان 138
واحد سراب 124
واحد سمنان 128
واحد سمیرم 462
واحد سنندج 110
واحد سیرجان 203
واحد شبستر 195

واحد شهربابک 210
واحد شهرقدس 252
واحد صفاشهر 387

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قزوين 214
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد کرمان 108
واحد الرستان 155
واحد مشهد 111

واحد مهدی شهر 479
واحد نائین 176

واحد نجف آباد 150
واحد نور 239

واحد هريس 388
واحد همدان 171
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

واحد يزد 105

60221طراحی فضاهای آموزشی   

واحد شهرکرد 133
واحد مهاباد 166

مجموعه معماری - 1352کد رشته امتحانی 

60202مهندسی معماری   

زيبا کنار- مرکز لشت نشاء  550
مرکز محمود آباد 464

واحد آبادان 151
واحد آذرشهر 399
واحد آزادشهر 186

آملی... واحد آيت ا 260
پرديس بین الملل واحد آيت اهلل آملی-واحد آيت اهلل آملی 804

واحد ابرکوه 259
واحد ابهر 207

واحد اراک 121
واحد اردبیل 119

واحد اردستان 177
واحد ارومیه 103
واحد استهبان 145
واحد اسالمشهر 238

واحد اسکو 350
(خوراسگان)واحد اصفهان 175

واحد الکترونیکی 503
واحد امارات متحده عربی 222

واحد اهر 220
واحد اهواز 106
واحد ايالم 254

واحد ايلخچی 396
واحد بابل 156
واحد بافق 223

واحد بردسیر 226
واحد بروجرد 112

واحد بم 240
واحد بندرعباس 114

واحد بوشهر 146
واحد بیرجند 131
واحد پرديس 501

واحد پرند 298

واحد تبريز 102
پرديس بین المللی جلفا-واحد تبريز 810

پرديس مجتمع بین الملل تبريز-واحد تبريز 768
واحد تفت 201

واحد تفرش 247
واحد تهران جنوب 141

پرديس مرکز بین المللی کیش-واحد تهران جنوب 799
واحد تهران شرق 284
واحد تهران شمال 157
واحد تهران غرب 228

واحد تهران مرکزی 101
واحد چالوس 158

واحد خرم آباد 148
واحد خلخال 213
واحد خمین 262
واحد دامغان 142
واحد دزفول 165
واحد دماوند 250
واحد دورود 248

واحد دولت آباد 318
واحد رامسر 414
واحد رشت 117

واحد رفسنجان 194
واحد رودان 383
واحد رودهن 113
واحد زاهدان 109
واحد زنجان 138
واحد ساری 208
واحد ساوه 181

واحد سپیدان 251
واحد سراب 124
واحد سمنان 128
واحد سمیرم 462
واحد سنندج 110

واحد سوادکوه 279
واحد شاهرود 104

واحد شاهین شهر 394
واحد شبستر 195

واحد شهرکرد 133
واحد شوشتر 204
واحد شیراز 163

واحد صفادشت 583
واحد عجب شیر 256

واحد علوم و تحقیقات 123
پرديس مرکز آموزش بین المللی قشم-واحد علوم و تحقیقات 798

واحد فیروزکوه 135
واحد قزوين 214
واحد قشم 217

واحد کاشان 116
واحد کاشمر 212
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد کرج 115
واحد کرمان 108

واحد کرمانشاه 192
واحد گرگان 173

واحد گنبدکاووس 274
واحد الرستان 155
واحد المرد 243

واحد الهیجان 202
واحد لبنان 231

واحد ماهشهر 191
واحد محالت 200
واحد مراغه 147
واحد مرند 125

واحد مرودشت 198
واحد مشهد 111

پرديس مجتمع بین الملل گلبهار-واحد مشهد 706
واحد مالير 196

واحد مهدی شهر 479
واحد میانه 218
واحد میبد 179

واحد نجف آباد 150
واحد نطنز 289
واحد نور 239

واحد نیشابور 130
واحد هرند 267

واحد هريس 388
واحد همدان 171
واحد هیدج 400
واحد ورامین 143
شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

واحد يزد 105

60220معماری داخلی   

واحد ابهر 207
واحد اردستان 177

واحد اهر 220
واحد بم 240

واحد پرديس 501
واحد تبريز 102

واحد تهران جنوب 141
واحد چالوس 158
واحد دامغان 142
واحد رامسر 414

واحد شاهین شهر 394
واحد شبستر 195

واحد علی آبادکتول 184
واحد الهیجان 202

واحد مهدی شهر 479
واحد نجف آباد 150

واحد هرند 267
واحد همدان 171

60223بازسازی پس از سانحه   

واحد بم 240
واحد پرديس 501

60240مهندسی معماری منظر   

واحد بم 240
واحد پرديس 501

واحد تهران جنوب 141
واحد سوادکوه 279

واحد قزوين 214
واحد نطنز 289
واحد نور 239

مرمت و احیای ابنیه و بافت های  - 1353کد رشته امتحانی 

تاريخی

حفاظت و مرمت -مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاريخی

60236میراث شهری   

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران مرکزی 101

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد قشم 217
واحد يزد 105

حفاظت و مرمت -مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاريخی

60237میراث معماری   

واحد ابهر 207
واحد تهران جنوب 141
واحد تهران مرکزی 101

واحد سوادکوه 279
واحد شبستر 195

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد يزد 105

مجموعه هنرهای نمايشی و سینما - 1357کد رشته امتحانی 

60311کارگردانی نمايش   

واحد الکترونیکی 503
واحد تنکابن 159

واحد تهران مرکزی 101
واحد سپیدان 251
واحد شیراز 163

60321ادبیات نمايشی   

واحد الکترونیکی 503
واحد بوشهر 146
واحد تنکابن 159

واحد تهران مرکزی 101
واحد شیراز 163

واحد فردوس 162
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

مجموعه هنرهای تصويری و طراحی - 1358کد رشته امتحانی 

60107تصويرسازی   

واحد اسالمشهر 238
واحد الکترونیکی 503

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران مرکزی 101

واحد علوم و تحقیقات 123

60111نقاشی   

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران مرکزی 101

واحد يزد 105

60117مرمت اشیاء فرهنگی و تاريخی   

واحد ابهر 207
واحد الکترونیکی 503

واحد تهران مرکزی 101
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد همدان 171
واحد ورامین 143

واحد يزد 105

60140ارتباط تصويری   

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران مرکزی 101

واحد رامسر 414
واحد علوم و تحقیقات 123

واحد يزد 105

مجموعه هنرهای پژوهشی و صنايع  - 1359کد رشته امتحانی 

دستی

60115پژوهش هنر   

واحد اسالمشهر 238
واحد اشکذر 317

واحد الکترونیکی 503
واحد بیرجند 131

واحد تهران جنوب 141
واحد تهران شمال 157

واحد تهران مرکزی 101
واحد سپیدان 251
واحد طبس 229

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد علی آبادکتول 184

واحد قائم شهر 107
واحد نجف آباد 150

واحد يزد 105

60137تاريخ هنر ايران باستان   

واحد شبستر 195
واحد همدان 171

60154تاريخ هنر ايران اسالمی   

واحد شبستر 195

60167تاريخ هنر جهان اسالم   

واحد شبستر 195

مجموعه هنرهای موسیقی - 1360کد رشته امتحانی 

60173نوازندگی موسیقی جهانی   

واحد الکترونیکی 503
واحد تهران مرکزی 101

مجموعه هنرهای ساخت و معماری - 1361کد رشته امتحانی 

60228مديريت پروژه و ساخت   

واحد اردستان 177
واحد استهبان 145

واحد اهر 220
واحد بیرجند 131

واحد تهران جنوب 141
واحد زنجان 138
واحد مشهد 111
واحد میبد 179

شهرری (ره)واحد يادگار امام خمینی  139

60234معماری ديجیتال   -فنّاوری معماری

واحد بم 240
واحد تبريز 102

پرديس بین المللی جلفا-واحد تبريز 810
واحد تهران جنوب 141

واحد دامغان 142
واحد دولت آباد 318
واحد الهیجان 202

واحد میانه 218

60241معماری بیونیک   -فنّاوری معماری

واحد اردستان 177
واحد بم 240

واحد تبريز 102
پرديس بین المللی جلفا-واحد تبريز 810

واحد تهران جنوب 141
واحد دامغان 142

واحد الهیجان 202
واحد میانه 218

60252معماری و انرژی   

واحد اردستان 177
پرديس بین المللی جلفا-واحد تبريز 810

واحد دزفول 165
واحد زنجان 138

واحد گنبدکاووس 274
واحد مهدی شهر 479
واحد نجف آباد 150

طراحی صنعتی - 1362کد رشته امتحانی 

60102طراحی صنعتی   

واحد الکترونیکی 503
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی در هر کدرشته امتحانی96نام و کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال : (1)جدول شماره 

واحد تهران مرکزی 101
واحد علوم و تحقیقات 123

طراحی پارچه و لباس - 1364کد رشته امتحانی 

60101طراحی پارچه و لباس   

واحد تهران جنوب 141
واحد قائم شهر 107

واحد نجف آباد 150
واحد يزد 105

گروه  دامپزشکی

انگل شناسی دامپزشکی - 1501کد رشته امتحانی 

10507انگل شناسی دامپزشکی   

مرکز گمیشان 574
واحد ابهر 207
واحد بابل 156

واحد بروجرد 112
واحد شهرکرد 133

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد گرمسار 189
واحد مهاباد 166

فیزيولوژی دامپزشکی - 1502کد رشته امتحانی 

10557فیزيولوژی   

واحد بهبهان 215
واحد شبستر 195

قارچ شناسی دامپزشکی - 1503کد رشته امتحانی 

10555قارچ شناسی   

واحد بابل 156
واحد تنکابن 159

بافت شناسی دامپزشکی - 1504کد رشته امتحانی 

10558بافت شناسی   

واحد بابل 156
واحد شهرکرد 133

واحد علوم و تحقیقات 123
واحد کازرون 152

واحد میانه 218

باکتری شناسی دامپزشکی - 1505کد رشته امتحانی 

10551باکتری شناسی   

واحد رشت 117
واحد رودهن 113
واحد مهاباد 166

ايمنی شناسی دامپزشکی - 1506کد رشته امتحانی 

10504پیشگیری بیماريهای دامی   

واحد شوشتر 204

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذايی - 1507کد رشته امتحانی 

10537بهداشت و کنترل کیفی مواد غذايی   

واحد سبزوار 127
واحد شهرکرد 133
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کد و نام محل های دانشگاه آزاد اسالمی که در آنها دوره کارشناسی دایر است:(2)جدول شماره 
هشوض آتادُ ططه512

هشوض آتذاًاى547

هشوض آتيه684

هشوض آستا513ًِ

هشوض آق لال635

هشوض آهَصش تيي الوللي ويص619

هشوض آٍج601

هشوض اسدل463

هشوض اضتشيٌاى634

هشوض اصالًذٍص514

هشوض اٍص541

هشوض ايَاًىي610

هشوض تا671ًِ

هشوض تجستاى517

هشوض تسته575

هشوض تطاگشد681

هشوض تٌذس تشووي653

هشوض تْاس519

هشوض تْشهاى413

هشوض پلذختش578

هشوض پيشاًطْش582

هشوض تشوواًچاي508

هشوض تسَج470

هشوض تىاب548

هشوض جاجشم476

هشوض جضيشُ اتَهَسي693

هشوض جضيشُ ّشهض459

هشوض جن665

هشوض جَضماى لالي573

هشوض جَيي522

هشوض چالذساى511

هشوض خاتن465

هشوض خاسٍاًا349

هشوض خذاآفشيي492

هشوض خشاه523ِ

هشوض خسشٍضْش616

هشوض خٌج255

هشوض خٌذاب587

هشوض دسگض339

هشوض ديش576

هشوض سٍاًسش588

هشوض صٍاس337ُ

هشوض ساهي542

هشوض سذ600ُ

هشوض سشخس530

هشوض سشدسٍد566

هشوض سشدضت531

هشوض سشعيي553

هشوض سلسل277ِ

هشوض سٌمشٍوليائي385

هشوض سياّىل477

هشوض ضاصًذ498

هشوض ضال609

هشوض ضطذُ ٍ لشُ تالغ589

هشوض ضْشياس577

هشوض ضْويشصاد673

هشوض ضَش654

هشوض ضيشگا496ُ

هشوض ضيشٍاى ٍ چشداٍل631

هشوض صثاضْش686

هشوض طاسم694

هشوض طالماى663

هشوض فشاضثٌذ482

هشوض فشيواى506

هشوض لادسآتاد534

هشوض لشچه ٍساهيي656

هشوض لشُ ضياالذيي551

هشوض لصشضيشيي458

هشوض ليشٍواسصيي483

هشوض وثَدسآٌّگ535

هشوض وشدوَي598

هشوض والل493ِ

هشوض وٌگاى416

هشوض وَاسفاسس536

هشوض وَّثٌاى478

هشوض وَّذضت382

هشوض گاليىص599

هشوض گشاش505

هشوض گلَگا607ُ

هشوض گويطاى574

هشوض گَگاى504

هشوض گيالى غشب499

صيثا وٌاس- هشوض لطت ًطا 550

هشوض هاسال502

هشوض هحوَدآتاد464

هشوض هْاجشاى126

هشوض هْشاى544

هشوض هْشتاى580

(دّك)هشوض هْشدضت 672

هشوض هيوٌذ557

هشوض ًظش آتاد561

هشوض ًْاًٍذ398

هشوض ًْثٌذاى507

هشوض ًيه آتاد591

هشوض ًيه ضْش540

هشوض ّشسيي647

هشوض ّطتجيي554

هشوض ٌّذيجاى538

هشوض َّساًذ491

ٍاحذ آتاداى151

ٍاحذ آتاد216ُ

ٍاحذ آرسضْش399

ٍاحذ آصادضْش186

ٍاحذ آستاسا164

ٍاحذ آستاًِ اضشفي546ِ

ٍاحذ آضتياى199

آهلي... ٍاحذ آيت ا260

ٍاحذ اتشو259َُ

ٍاحذ اتْش207

ٍاحذ اسان121

ٍاحذ اسدتيل119

ٍاحذ اسدستاى177

ٍاحذ اسدواى283

ٍاحذ اسسٌجاى160

ٍاحذ اسٍهي103ِ

ٍاحذ استْثاى145

ٍاحذ اسذآتاد469

ٍاحذ اسفشايي315

ٍاحذ اسى350َ

ٍاحذ اسالم آتادغشب282

ٍاحذ اسالهطْش238

ٍاحذ اضىزس317

خَساسگاى- ٍاحذ اصفْاى 175

ٍاحذ الليذ161

ٍاحذ الىتشًٍيىي503

ٍاحذ اليگَدسص245

ٍاحذ اهاسات هتحذُ عشتي222

ٍاحذ اهيذي187ِ

ٍاحذ اًاس273

ٍاحذ اًذيوطه295

ٍاحذ اًگلستاى404

ٍاحذ اّش220

ٍاحذ اّشم516

ٍاحذ اَّاص106

ٍاحذ ايز153ُ

ٍاحذ ايشاًطْش180

ٍاحذ ايالم254

ٍاحذ ايلخچي396

ٍاحذ ايَاى غشب457

ٍاحذ تاتل156

ٍاحذ تادسٍد475

ٍاحذ تاغوله389

ٍاحذ تافت221

ٍاحذ تافك223

ٍاحذ تجٌَسد182

ٍاحذ تشدسىي280

ٍاحذ تشدسيش226

ٍاحذ تشٍجشد112

ٍاحذ تشٍجي242

ٍاحذ تستاى آتاد351

ٍاحذ تسته ٍ جٌاح809

ٍاحذ تن240

ٍاحذ تٌاب144

ٍاحذ تٌذس جاسه521

ٍاحذ تٌذساًضلي286

ٍاحذ تٌذسديلن335

ٍاحذ تٌذسعثاس114

ٍاحذ تٌذسگض393

ٍاحذ تٌذسلٌگ285ِ

ٍاحذ تْاتاد518

ٍاحذ تْثْاى215

ٍاحذ تْطْش346

ٍاحذ تَئيي صّشا299

ٍاحذ تَضْش146

ٍاحذ تَواى379

ٍاحذ تيجاس342

ٍاحذ تيشجٌذ131

ٍاحذ تيضا291

ٍاحذ تيلِ سَاس473

خليج فاسس- ٍاحذ تيي الولي خشهطْش 567

ٍاحذ پاسس آتاد هغاى287

پشديس اصالًذٍص- ٍاحذ پاسس آتاد هغاى 805

ٍاحذ پاسسياى460

ٍاحذ پشديس501

ٍاحذ پشًذ298

ٍاحذ پضضىي تْشاى136

ٍاحذ تاوستاى170

ٍاحذ تالص314

ٍاحذ تايثاد265

ٍاحذ تثشيض102

ٍاحذ تشتت جام118

ٍاحذ تشتت حيذسي132ِ

ٍاحذ تفت201

ٍاحذ تفشش247

ٍاحذ تٌىاتي159

ٍاحذ تْشاى جٌَب141

ٍاحذ تْشاى ضشق284

ٍاحذ تْشاى ضوال157

ٍاحذ تْشاى غشب228

ٍاحذ تْشاى هشوضي101

ٍاحذ تَيسشواى167

ٍاحذ تيشاى595

ٍاحذ جاسة340

ٍاحذ جلفا471

ٍاحذ جْشم193

ٍاحذ جَيثاس344

ٍاحذ جيشفت122

ٍاحذ چاتْاس341

ٍاحذ چالَس158

ٍاحذ حاجي آتاد380

ٍاحذ خاسن174

ٍاحذ خاش269

ٍاحذ خاه386ٌِ

ٍاحذ خذاتٌذ392ُ

ٍاحذ خشم آتاد148

ٍاحذ خشهطْش500

ٍاحذ خلخال213

پشديس ّطتجيي- ٍاحذ خلخال 807

ٍاحذ خويي262

ٍاحذ خويٌي ضْش188

ٍاحذ خَسهَج224

ٍاحذ خَي137

ٍاحذ داساب168

ٍاحذ داسيَى525

ٍاحذ داهغاى142

ٍاحذ دسُ ضْش334

ٍاحذ دصفَل165

ٍاحذ دضتستاى290

ٍاحذ دلَاس526

ٍاحذ دليجاى495

ٍاحذ دهاًٍذ250

ٍاحذ دًذاًپضضىي تْشاى227

ٍاحذ دّالاى183

ٍاحذ دّذضت293

ٍاحذ دّلشاى481

ٍاحذ دٍسٍد248

ٍاحذ دٍلت آتاد318

ٍاحذ ساهسش414

ٍاحذ ساهْشهض230

ٍاحذ ستاط وشين559

ٍاحذ سضت117

ٍاحذ سفسٌجاى194

ٍاحذ سٍداى383

ٍاحذ سٍدتاس296

ٍاحذ سٍدسش275

ٍاحذ سٍدّي113

ٍاحذ صاتل268

ٍاحذ صاّذ ضْش343

ٍاحذ صاّذاى109

ٍاحذ صسلاى288

ٍاحذ صسًذ211

ٍاحذ صسًذي528ِ

ٍاحذ صسيي دضت529

ٍاحذ صًجاى138

ٍاحذ صًگثاس466

ٍاحذ ساسي208

ٍاحذ سا181ٍُ

ٍاحذ سثضٍاس127

ٍاحذ سپيذاى251

ٍاحذ سشاب124

ٍاحذ سشاٍاى270

ٍاحذ سشٍستاى278

ٍاحذ سمض271

ٍاحذ سلواس264

ٍاحذ سوٌاى128

ٍاحذ سويشم462

ٍاحذ سٌٌذج110

ٍاحذ سَادو279َُ

ٍاحذ سَسٌگشد313

ٍاحذ سيشجاى203

ٍاحذ ضادگاى474

ٍاحذ ضاّشٍد104

ٍاحذ ضاّيي دط336

ٍاحذ ضاّيي ضْش394

ٍاحذ ضثستش195

ٍاحذ ضْش لذس252

ٍاحذ ضْشتاته210

ٍاحذ ضْشضا197

ٍاحذ ضْشوشد133

ٍاحذ ضْشهجلسي219

ٍاحذ ضَضتش204

ٍاحذ ضيشاص163

ٍاحذ ضيشٍاى169

ٍاحذ صح281ٌِ

ٍاحذ صفادضت583

ٍاحذ صفاضْش387

ٍاحذ صَفياى390

ٍاحذ صَهعِ سشا532

ٍاحذ طثس229

ٍاحذ عجة ضيش256

ٍاحذ علَم داسٍئي225

ٍاحذ علَم ٍ تحميمات123

ٍاحذ علي آتادوتَل184

ٍاحذ فاسساى401

ٍاحذ فشاّاى244

ٍاحذ فشدٍس162

ٍاحذ فشيذى258

ٍاحذ فسا134

ٍاحذ فالٍسجاى172

ٍاحذ فَهي ٍ ضفت395

ٍاحذ فيشٍصآتاد129

ٍاحذ فيشٍصو135َُ

ٍاحذ لائن ضْش107

ٍاحذ لايٌات261

ٍاحذ لش302ٍُ

ٍاحذ لضٍيي214

ٍاحذ لطن217

ٍاحذ لن154

ٍاحذ لَچاى206

ٍاحذ واتل621

ٍاحذ واصسٍى152

ٍاحذ واضاى116

ٍاحذ واضوش212

ٍاحذ وشج115

ٍاحذ وشهاى108

ٍاحذ وشهاًطا192ُ

ٍاحذ وليثش276

ٍاحذ وويجاى347

ٍاحذ وٌگاٍس312

ٍاحذ وٌَْج253

ٍاحذ گچساساى149

ٍاحذ گشگاى173

ٍاحذ گشهساس189

ٍاحذ گشهي391

ٍاحذ گلپايگاى266

ٍاحذ گٌاتاد140

ٍاحذ گٌا397ٍُ

ٍاحذ گٌثذواٍٍس274

ٍاحذ السستاى155

ٍاحذ الهشد243

ٍاحذ الّيجاى202

ٍاحذ لثٌاى231

ٍاحذ لٌجاى294

ٍاحذ لٌگشٍد484

ٍاحذ هاو241َ

ٍاحذ هاّطْش191

ٍاحذ هثاسو190ِ

ٍاحذ هحالت200

ٍاحذ هشاغ147ِ

ٍاحذ هشًذ125

ٍاحذ هشٍدضت198

ٍاحذ هشيَاى537

ٍاحذ هسجذسليواى178

ٍاحذ هطىيي ضْش263

ٍاحذ هطْذ111

پشديس هجتوع تيي الوللي- ٍاحذ هطْذ 706
گلثْاس

ٍاحذ هالسد560

ٍاحذ هاليش196

ٍاحذ هلىاى300

ٍاحذ هوماى297

ٍاحذ هْاتاد166

ٍاحذ هْذي ضْش479

ٍاحذ هْشيض316

ٍاحذ هياًذٍآب249

ٍاحذ هيا218ًِ

ٍاحذ هيثذ179

ٍاحذ هيو205ِ

ٍاحذ هيٌاب381

ٍاحذ هيٌَدضت333

ٍاحذ ًائيي176

ٍاحذ ًجف آتاد150

ٍاحذ ًشاق185

ٍاحذ ًطٌض289

ٍاحذ ًمذ246ُ

ٍاحذ ًىا311

ٍاحذ ًَس239

ٍاحذ ًَسآتاد هوسٌي292

ٍاحذ ًَضْش539

ٍاحذ ًي سيض209

ٍاحذ ًيطاتَس130

ٍاحذ ّادي ضْش338

ٍاحذ ّشًذ267

ٍاحذ ّشيس388

ٍاحذ ّطتشٍد301

ٍاحذ ّطتگشد494

ٍاحذ ّوذاى171

ٍاحذ ّيذج400

ٍاحذ ٍساهيي143

ٍاحذ ٍسصلاى348

ضْشسي (سُ)ٍاحذ يادگاس اهام خويٌي139

ٍاحذ ياسَج120

ٍاحذ يضد105

سايش ٍاحذّا ٍ هشاوض آهَصضي داًطگاُ آصاد998
اسالهي
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  )استعدادهاي درخشان( کارشناسی ارشد ناپیوسته دوره بدون آزمونوظیفه عمومی داوطلبان  خدمتشرایط ) : 3(شماره  جدول

  
     .باشند دارا یکی از شرایط جدول ذیل را  الزم استنام  و هنگام ثبتدر دوره بدون آزمون در صورت قبولی » مرد«داوطلبان 

  مومیع وظیفه خدمت شرح وضعیت   کد و ضعیت

 .داشتن کارت پایان خدمت 1

  ).و ایثارگران کفالت ـ پزشکی ـ موارد خاص(داشتن کارت معافیت دائم   2

3  
مشروط بر آن که بیش از یک سال از اتمام تحصیل در مدت اعتبار آن ... ) پزشکی، کفالت و (مشموالن داراي برگ معافیت موقت بدون غیبت 

  .باشدآنان در مقطع کارشناسی سپري نشده 

4  
التحصیالن دوره کارشناسـی پیوسـته و کارشناسـی     همچنین فارغبه شرط این که تغییر سن نداده باشند و قبل از آن،  1345متولدین نیمه اول 

  .، مشروط بر این که در زمان قبولی در دانشگاه کارت معافیت دائم خود را ارائه نمایند1354ناپیوسته متولد 

5  
ها با رعایت قوانین مربوطه و ارائـه گـواهی    ها و دستگاه و کارشناسی ناپیوسته متعهد خدمت به سازمان پیوسته کارشناسیالتحصیالن دوره  فارغ

  .اشتغال به خدمت و موافقت با تحصیل از باالترین مقام اجرایی سازمان مربوطه

6  
 سازمانموافقت با ادامه تحصیل از اشتغال به خدمت و واهی نیروهاي نظامی و انتظامی جمهوري اسالمی ایران با ارائه گ رسمیکارکنان شاغل 

  ).از خدمت ترخیص گردند الزم استشاغلین وظیفه و از جمله سرباز معلمان ( همربوط
  .شوند التحصیل می در سنوات مجاز تحصیلی فارغ 31/6/96دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی که تا تاریخ   7

8  

ناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته که در سنوات مجاز دوره را به اتمام رسانده و بیش از یک سـال از فراغـت از   التحصیالن دوره کارش فارغ -
  .به اتمام نرسیده و وارد غیبت نشده باشندهاي تحصیلی مذکور  تحصیل آنان در دوره

رسد  شدگان به اتمام می قبل از اعالم اسامی پذیرفته) بعد از فراغت از تحصیل(فرجه یک ساله آنان الذکر که  هاي فوق التحصیالن دوره فارغ -
بایستی به موقع خود را به دوایر وظیفه عمومی معرفی نموده و برگ اعزام به خدمت بدون غیبت دریافت نمایند و در موعد مقرر به خـدمت  

گردد افرادي که تاریخ اعزام آنان  تأکید می. پذیرفته شوند با رعایت ضوابط از خدمت ترخیص خواهند شداعزام شوند در این صورت چنانچه 
در صورت پذیرش و قبولی در دانشگاه با رعایت مقررات  و شدگان باشد الزم است به موقع به خدمت اعزام گردند قبل از اعالم اسامی پذیرفته

  .از خدمت ترخیص خواهند شد

9  

هاي علمیه یا مرکـز مـدیریت    طالب علوم دینی داراي مدرك کارشناسی و داراي معافیت تحصیلی حوزه به شرطی که مرکز مدیریت حوزه
و با  حوزه علمیه خراسان یا اصفهان تأیید نمایند که طلبه قادر است ضمن اشتغال به تحصیل در حوزه به موازات آن در دانشگاه نیز تحصیل نماید

بدیهی است هر موقع حوزه علمیه معافیت تحصیلی طلبه را خاتمه . اشتغال به تحصیل وي در دانشگاه بالمانع است ،ت تحصیلی حوزههمان معافی
یافته اعالم کند ادامه تحصیل مشمول در دانشگاه منوط به کسب مجوز از سازمان وظیفه عمومی و صدور معافیت تحصیلی مشمول در دانشـگاه  

  .نامه حوزه علمیه مربوط را ارائه نمایند نام در هر نیمسال تحصیلی موافقت ن گونه افراد بایستی براي ثبتاست به همین لحاظ ای
هاي کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته را در مدت  بایستی دوره) اعم از با آزمون یا بدون آزمون(شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته  پذیرفته - : 1تذکر 

  .ها و بدون غیبت اولیه به اتمام رسانده باشند ل در این دورهمجاز تحصی
اي که تحصـیل آنـان منجـر بـه      هاي دکتري عمومی و حرفه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مشمول اخراجی و همچنین دانشجویان دوره -:  2تذکر 

عمومی یا دریافت کارت معافیت دائم مجاز به شرکت در آزمـون و تحصـیل در   دریافت مدرك کارشناسی شده است و مشموالن غایب تا پایان خدمت وظیفه 
  .باشند دوره کارشناسی ارشد نمی

و براي تغییر محل تحصـیل یـا رشـته    نمایند  دانشجویان انصرافی مشمول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته که از معافیت تحصیلی این دوره استفاده می -:  3تذکر 
محل قبلی بیش از سه سال سپري نشده باشد و بیش از یک سال از انصراف /در صورتی که از ورود آنان به رشتهاند صرفاً  د شرکت نمودهتحصیلی در آزمون مجد

  .از امتیاز آزمون مجدد استفاده ننموده باشند مجاز به شرکت در آزمون هستندو بعد از آن  90در سال آنان نگذشته باشد و در این دوره یا مقاطع دیگر 
که از مهر ماه آغاز و تا پایان شهریور سال بعد (یک سال تحصیلی بعد از فراغت است  95التحصیالن خرداد یا تیر ماه  منظور از فرجه یک ساله براي فارغ -:  4تذکر 

  ).یابد پایان می
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ًام ٍکذ استاى بِ ّوشاُ ًام ٍ کذ شْشستاى هحل تَلذ داٍطلباى: (4)جذٍل شواسُ 

.کذ استاى دٍ سقوی ٍ کذ شْشستاى چْاس سقوی هی باشذ: تزکش
( 11 )آرسبايجاى ششقی   

1111آرسضْش
1112اسىَ

1113اّش
1114ثستبى آثبد

1115ثٌبة
1116تجشيض
1117جلفب

1118چبساٍيوبق
1119خذاآفشيي

1121سشاة
1122ضجستش

1123عجت ضيش
1124وليجش
1125هشاغِ
1126هشًذ

1127هلىبى
1128هيبًِ

1129ٍسصلبى
1131ّشيس

1132ّطتشٍد

( 16 )آرسبايجاى غشبی   

1611اسٍهيِ
1612اضٌَيِ
1613ثَوبى

1614پلذضت
1615پيشاًطْش

1616تىبة
1617چبلذساى
1618چبيپبسُ

1619خَي
1621سشدضت
1622سلوبس

1623ضبّيي دط
1624ضَط
1625هبوَ

1626هْبثبد
1627هيبًذٍآة

1628ًمذُ

( 19 )اسدبيل   

1911اسدثيل
1912ثيلِ سَاس
1913پبسس آثبد

1914خلخبل
1915سشعيي

1916وَثش
1917گشهي

1918هطگيي ضْش
1919ًويي

1921ًيش

( 21 )اصفْاى   

2111آساى ٍثيذگل
2112اسدستبى
2113اصفْبى
2114ثشخَاس

2115ثَييي هيبًذضت
2116تيشاى ٍوشٍى

2117چبدگبى

2118خويٌي ضْش
2119خَاًسبس

2121خَسٍثيبثبًه
2122دّبلبى
2123سويشم

2124ضبّيي ضْشٍهيوِ
2125ضْشضب
2126فشيذى

2127فشيذًٍطْش
2128فالٍسجبى

2129وبضبى
2131گلپبيگبى

2132لٌجبى
2133هجبسوِ

2134ًبئيي
2135ًجف آثبد

2136ًطٌض

( 23 )البشص   

2311اضتْبسد
2312سبٍججالغ

2313طبلمبى
2314فشديس

2315وشج
2316ًظشآثبد

( 25 )ايالم   

2511آثذاًبى
2512ايالم
2513ايَاى
2514ثذسُ

2515چشداٍل
2516دسُ ضْش

2517دّلشاى
2518سيشٍاى

2519هلىطبّي
2521هْشاى

( 27 )بَشْش   

2711ثَضْش
2712تٌگستبى

2713جن
2714دضتستبى

2715دضتي
2716ديش

2717ديلن
2718عسلَيِ

2719وٌگبى
2721گٌبٍُ

( 29 )تْشاى   

2911اسالهطْش
2912ثْبسستبى
2913پبوذضت

2914پشديس
2915پيطَا
2916تْشاى

2917دهبًٍذ
2918سثبط وشين

2919سي
2921ضويشاًبت

2922ضْشيبس

2923فيشٍصوَُ
2924لذس

2925لشچه
2926هالسد

2927ٍساهيي

( 32 )چْاسهحال ٍبختياسي   

3211اسدل
3212ثشٍجي

3213ثي
3214سبهبى

3215ضْشوشد
3216فبسسبى

3217وَّشًگ
3218ويبس

3219لشدگبى

( 34 )خشاساى جٌَبی   

3411ثطشٍيِ
3412ثيشجٌذ
3413خَسف
3414دسهيبى
3415صيشوَُ
3416سشايبى

3417سشثيطِ
3418طجس

3419فشدٍس
3421لبئٌبت

3422ًْجٌذاى

( 36 )خشاساى سضَي   

3611ثبخشص
3612ثجستبى
3613ثشدسىي

3614ثيٌبلَد
3615تبيجبد

3616تشثت جبم
3617تشثت حيذسيِ

3618جغتبي
3619جَيي

3621چٌبساى
3622خليل آثبد

3623خَاف
3624خَضبة
3625داٍسصى

3626دسگض
3627سضتخَاس

3628صاٍُ
3629سجضٍاس

3631سشخس
3632فشيوبى
3633فيشٍصُ
3634لَچبى
3635وبضوش
3636والت
3637گٌبثبد
3638هطْذ

3639هِ ٍالت
3641ًيطبثَس

( 41 )خشاساى شوالی   

4111اسفشايي

4112ثجٌَسد
4113جبجشم

4114ساصٍجشگالى
4115ضيشٍاى

4116فبسٍج
4117گشهِ

4118هبًِ ٍسولمبى

( 44 )خَصستاى   

4411آثبداى
4412آغبجبسي

4413اهيذيِ
4414اًذيىب

4415اًذيوطه
4416اَّاص
4417ايزُ

4418ثبغ هله
4419ثبٍي

4421ثٌذسهبّطْش
4422ثْجْبى

4423حويذيِ
4424خشهطْش

4425دصفَل
4426دضت آصادگبى

4427ساهطيش
4428ساهْشهض
4429ضبدگبى

4431ضَش
4432ضَضتش
4433وبسٍى
4434گتًَذ

4435اللي
4436هسجذسليوبى

4437ّفتگل
4438ٌّذيجبى

4439َّيضُ

( 48 )صًجاى   

4811اثْش
4812ايجشٍد

ذُ 4813خذاٌث
4814خشهذسُ

4815صًجبى
4816سلطبًيِ

4817طبسم
4818هبُ ًطبى

( 51 )سوٌاى   

5111آساداى
5112داهغبى
5113سوٌبى

5114ضبّشٍد
5115گشهسبس

5116هْذي ضْش
5117هيبهي

( 53 )سيستاى ٍبلَچستاى   

5311ايشاًطْش
5312چبثْبس
5313خبش

5314دلگبى
5315صاثل
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ًام ٍکذ استاى بِ ّوشاُ ًام ٍ کذ شْشستاى هحل تَلذ داٍطلباى: (4)جذٍل شواسُ 

.کذ استاى دٍ سقوی ٍ کذ شْشستاى چْاس سقوی هی باشذ: تزکش
5316صاّذاى

5317صّه
5318سشاٍاى

5319سشثبص
5321سيت سَساى

5322فٌَج
5323لصشلٌذ
5324وٌبسن

5325هْشستبى
5326هيشجبٍُ

5327ًيه ضْش
5328ًيوشٍص
5329ّبهَى

5331ّيشهٌذ

( 55 )فاسس   

5511آثبدُ
5512اسسٌجبى
5513استْجبى

5514الليذ
5515ثَاًبت

5516پبسبسگبد
5517جْشم
5518خشاهِ

5519خشم ثيذ
5521خٌج

5522داساة
5523سستن

5524صسيي دضت
5525سپيذاى

5526سشٍستبى
5527ضيشاص

5528فشاضجٌذ
5529فسب

5531فيشٍصاثبد
5532ليشٍوبسصيي

5533وبصسٍى
5534وَاس

5535گشاش
5536السستبى

5537الهشد
5538هشٍدضت

5539هوسٌي
5541هْش

5542ًي سيض

( 59 )قضٍيي   

5911آثيه
5912الجشص
5913اٍج

5914ثَئيي صّشا
5915تبوستبى

5916لضٍيي

( 61 )قن   

6111لن

( 62 )کشدستاى   

6211ثبًِ
6212ثيجبس

6213دّگالى
6214ديَاًذسُ

6215سشٍاثبد
6216سمض

6217سٌٌذج
6218لشٍُ

6219وبهيبساى
6221هشيَاى

( 65 )کشهاى   

6511اسصٍئيِ
6512اًبس

6513ثبفت
6514ثشدسيش

6515ثن
6516جيشفت

6517ساثش
6518ساٍس

6519سفسٌجبى
6521سٍدثبسجٌَة

6522سيگبى
6523صسًذ

6524سيشجبى
6525ضْشثبثه

6526عٌجشاثبد
6527فبسيبة

6528فْشج
6529للعِ گٌج

6531وشهبى
6532وَّجٌبى

6533وٌَْج
6534هٌَجبى
6535ًشهبضيش

( 68 )کشهاًشاُ   

6811اسالم آثبدغشة
6812پبٍُ

6813ثالث ثبثبجبًي
6814جَاًشٍد

6815داالَّ
6816سٍاًسش

6817سشپل رّبة
6818سٌمش

6819صحٌِ
6821لصشضيشيي

6822وشهبًطبُ
6823وٌگبٍس

6824گيالًغشة
6825ّشسيي

( 71 )کْگيلَيِ ٍبَيشاحوذ   

7111ثبضت
7112ثَيشاحوذ

7113ثْوئي
7114چشام

7115دًب
7116وْگيلَيِ
7117گچسبساى

7118لٌذُ

( 73 )گلستاى   

7311آصادضْش
7312آق لال
7313ثٌذسگض

7314تشووي
7315ساهيبى

7316علي آثبد
7317وشدوَي

7318واللِ
7319گبليىص

7321گشگبى
7322گويطبى

7323گٌجذوبٍٍس
7324هشاٍُ تپِ

7325هيٌَدضت

( 76 )گيالى   

7611آستبسا
7612آستبًِ اضشفيِ

7613اهلص
7614ثٌذساًضلي

7615سضت
7616سضَاًطْش

7617سٍدثبس
7618سٍدسش

7619سيبّىل
7621ضفت

7622صَهعِ سشا
7623طَالص

7624فَهي
7625الّيجبى

7626لٌگشٍد
7627هبسبل

( 81 )لشستاى   

8111اصًب
8112اليگَدسص
8113ثشٍجشد
8114پلذختش

8115خشم اثبد
8116دلفبى
8117دٍسٍد

8118دٍسُ
8119سٍهطىبى

8121سلسلِ
8122وَّذضت

( 83 )هاصًذساى   

8311آهل
8312ثبثل

8313ثبثلسش
8314ثْطْش
8315تٌىبثي
8316جَيجبس
8317چبلَس
8318ساهسش
8319سبسي

8321سَادوَُ
8322سَادوَُ ضوبلي

8323سيوشغ
8324عجبس آثبد
8325فشيذًٍىٌبس

8326لبئن ضْش
8327والسدضت

8328گلَگبُ

8329هحوَدآثبد
8331هيبًذٍسٍد

8332ًىب
8333ًَس

8334ًَضْش

( 87 )هشکضي   

8711اسان
8712آضتيبى

8713تفشش
8714خويي

8715خٌذاة
8716دليجبى
8717صسًذيِ

8718سبٍُ
8719ضبصًذ

8721فشاّبى
8722وويجبى
8723هحالت

( 89 )ّشهضگاى   

هَسي 8911اَث
8912ثسته
8913ثطبگشد

8914ثٌذسعجبس
8915ثٌذسلٌگِ
8916پبسسيبى
8917جبسه

8918حبجي آثبد
8919خويش
8921سٍداى

8922سيشيه
8923لطن

8924هيٌبة

( 92 )ّوذاى   

9211اسذآثبد
9212ثْبس

9213تَيسشوبى
9214سصى

9215فبهٌيي
9216وجَدسآٌّگ

9217هاليش
9218ًْبًٍذ
9219ّوذاى

( 95 )يضد   

9511اثشوَُ
9512اسدوبى
9513اضىزس

9514ثبفك
9515ثْبثبد
9516تفت
9517خبتن

9518هْشيض
9519هيجذ

9521يضد

( 99 )خاسج اص کشَس   

9999خبسج اص وطَس
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ستاد پاسخگوییتلفن
سنجش و پذیرش دانشگاه مرکز

4743

شبکه روابط عمومی
سنجش و پذیرش دانشگاه مرکز

Sanjesh.iau.ac.ir

ش و پاسخ مجازيرسسامانه پ
سنجش و پذیرش دانشگاه مرکز

Faq.azmoon.org

اي غیــر انتفــاعی و غیــر دولتــی دانشــگاه آزاد اســالمی مؤسســه
اسـت. هـیچ شخصــی اعـم از حقیقـی یــا حقـوقی در آن ســهمی      

شـود.  هاي آن درخود دانشگاه هزینه مینداشته و تمام دریافت
هیچ کس حق برداشت مبلغی به عنـوان سـهم یـا سـود نـدارد.      

رسـد و  نی میتراز مالی دانشگاه هر سال به تصویب مراجع قانو
قابل ارائه به عموم مردم است.
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