
)23/03/1397 پنجم  اطالعيه ( 1397ارشد ناپيوسته سال  يانتخاب رشته آزمون كارشناس ياطالعيه اصالحيات دفترچه راهنما
 

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

.مطلع گردندنيز هاي ذيربط از جزئيات آن  دانشگاههاي اطالع رساني  است ضمن مطالعه دقيق آنها، با مراجعه به پايگاه
  www.ri-khomeini.ac.ir :هنشاني وبگاو انقالب اسالمي) س(امام خمينيپژوهشكده  *
اطـالع از شـرايط عمـوميبـراي  پژوهشـكده   نياهاي  تحصيل در رشته نايضاقتم -2. تفرگ دهاوخ تروصپژوهشكده از طريق مصاحبه  نياهاي  پذيرش در كليه رشته محل -1

  021-51085000 :تلفن ). ره(خميني قم، قبل از عوارضي، حرم مطهر امام ـ بان تهراناتو: نشاني -3 .مراجعه نمايند قوف به نشاني ، به وبگاه پژوهشكدهپذيرش دانشجو
  www.iribu.ac.ir :هنشاني وبگاناريا يمالسا يروهمج ياميس و ادص هاگدانش *

آموختگان دانشگاه صدا و سيما در صورت احراز شـرايط علمـي و صـالحيت رساند كليه دانش ، به اطالع ميدفترچه راهنماي انتخاب رشته 249عالوه بر شرايط مندرج در صفحه 
  .دمآخواهند  ردسازمان صدا و سيما استخدام  هبعمومي، 

 www.knut.ac.ir :هنشاني وبگانارهت ـ يسوط نيدلاريصن هجاوخ يتعنصدانشگاه * 
صـنعتي خواجـه دانشـگاه  در شـدگان  پذيرفتـه  تحصـيل  اصلي محل. شود پذيرش از طريق مصاحبه انجام مي :يصنعت مديريت سازمان همكاري با هاي هدور در دانشجو پذيرش شرايط

همكـاري با«قيد  با و دانشگاه توسط منحصراً آموختگان دانش تحصيلي مدرك .شد خواهد برگزار صنعتي مديريت سازمان محل در نيز دروس از برخي. باشد نصيرالدين طوسي مي
  .باشند برخوردار رشته اين با مرتبط هاي هحوز در كار سابقه از كه است متقاضياني با كار و كسب مديريت رشته در دانشجو پذيرش اولويت .شود مي صادر» سازمان مديريت صنعتي

********************************************  
:يلبق ياه هيعالطا و هاي مندرج در دفترچه راهنما هاي جديد عالوه بر كدرشته محل كدرشته محل )ب

علوم انسانيهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه  حلكدرشته م -1جدول شماره متمم 
)2كد ضريب (تاريخ  - 1107

توضيحات
پذيرش  ظرفيت

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

سايت اينترنتي پژوهشكدهشرايط در  - 6 ب اسالميتاريخ گرايش تاريخ انقال و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني 26170  روزانه
 )3كد ضريب (مجموعه علوم اجتماعي  -  1108

سايت اينترنتي پژوهشكدهشرايط در  و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني جامعه شناسي انقالب اسالمي 6 - 26171  روزانه
 )1كد ضريب (ـ فقه و حقوق مجموعه الهيات و معارف اسالمي  - 1112

سايت اينترنتي پژوهشكدهشرايط در  فقه و مباني حقوق اسالمي 6 - و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني 26172  روزانه
 )1كد ضريب (مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ فلسفه و كالم  - 1113

سايت اينترنتي پژوهشكدهشرايط در  عرفان اسالمي 3 - و انقالب اسالمي) س(شكده امام خمينيپژوه 26173  روزانه
 )1كد ضريب (مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ اديان  -  1114

سايت اينترنتي پژوهشكدهشرايط در  عرفان اسالمي 3 - و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني 26174  روزانه
)3كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126

- 6 ي اطفال و نوجوانانحقوق كيفر دانشگاه تهران 26168  روزانه
- 4 حقوق كيفري اطفال و نوجوانان دانشگاه تهران 26169  نوبت دوم

 )4كد ضريب (الملل  مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130
سايت اينترنتي پژوهشكدهشرايط در  در اسالم سياسي  انديشه  6 - اسالمي و انقالب) س(پژوهشكده امام خميني 26175  روزانه

 )1كد ضريب (مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي  - 1138
شرايط در انتهاي دفترچه –فقط مرد  اجتماعي  ارتباطات علوم  10 - دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 26179  روزانه
شرايط در انتهاي دفترچه –فقط زن  - 5 اجتماعي  ارتباطات علوم  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 26178  روزانه

شرايط در انتهاي دفترچه - 15 اجتماعي  ارتباطات علوم  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 26180  نوبت دوم
 )2كد ضريب (مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي  - 1138

شرايط در انتهاي دفترچه –فقط مرد  مديريت رسانه 10 - دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 26182  روزانه
شرايط در انتهاي دفترچه –فقط زن  - 5 مديريت رسانه دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 26181  روزانه

شرايط در انتهاي دفترچه - 15 مديريت رسانه دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 26183  نوبت دوم
 )1كد ضريب (مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري  - 1148

انتفاعي مديريتبا همكاري سازمان غير
هحفص نيمه يالاب شرايط در -صنعتي 

مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 15 - تهران -الدين طوسي ردانشگاه صنعتي خواجه نصي 26187  نوبت دوم
مديريت كسب و كار گرايش مالي 15 - تهران -الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير 26188  نوبت دوم

يسدنهم و ينفهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه  كدرشته محل -3جدول شماره متمم 
)5كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251

توضيحات
پذيرش  ظرفيت

نيمسال گرايش/ عنوان رشته  ش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموز كدمحل
تحصيل دوم دوره تحصيلي  اول

شرايط در انتهاي دفترچه –فقط مرد  - 7 مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 26185  روزانه
شرايط در انتهاي دفترچه –فقط زن  - 3 مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 26184  روزانه

شرايط در انتهاي دفترچه - 10 مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 26186  نوبت دوم
)1كد ضريب (مجموعه مهندسي شيمي  - 1257

سازي و كنترل سازي، شبيه مهندسي شيمي گرايش مدل 6 - 26176 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه
سازي و كنترل سازي، شبيه مهندسي شيمي گرايش مدل 4 - تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  26177  نوبت دوم

  )2كد ضريب ( عيانصمهندسي  - 1259
انتفاعي مديريتبا همكاري سازمان غير

هحفص نيمه يالاب شرايط در -صنعتي  تهران -الدين طوسي ردانشگاه صنعتي خواجه نصي نالك ياه متسيس شيارگ عيانص يسدنهم 10 - 26189  نوبت دوم

  )4كد ضريب ( عيانصمهندسي  - 1259
انتفاعي مديريتبا همكاري سازمان غير

هحفص نيمه يالاب شرايط در -صنعتي  تهران -الدين طوسي ردانشگاه صنعتي خواجه نصي نيمأت هريجنز و كيتسجل شيارگ عيانص يسدنهم 10 - 26190  نوبت دوم

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

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


