
معاونت 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 ، دانشگاهی مردمی و اسالمی است.                  

مقام معظم رهبري:

 

راهنماي آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال  1394  راهنماي آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال  1394  راهنماي آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال  1394  
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دانید ...!!!آیا می

همراه داشتن هرگونه وسیله ارتباطی و الکترونیکی در جلسه امتحان = محرومیت 

ضمن آرزوي موفقیت براي داوطلبان گرامی به منظور برگزاري 
هر چـه بهتـر آزمـون و برقـراري نظـم و آرامـش کامـل رعایـت         

الزامـی  دوره کارشناسی ارشد ناپیوسـته  مالحظات ذیل در آزمون 
هاي شدیدي را براي داوطلبان ده و تخطی از موارد زیر محرومیتبو

به دنبال خواهد داشت.
مخدوش نمودن پاسخنامه و یا هـر اقـدام دیگـري کـه در     -1

ها ایجاد مشکل نماید تخلف محسوب شده و بـا  تصحیح پاسخنامه
فرد خاطی مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

ت در جلسـه آزمـون،   هرگونه تبادل پاسخ سؤاالت و صحب-2
همراه بردن یادداشت و خالصه درس، کتاب و جزوه و تغییر محل 
صندلی و ... تخلف محسـوب شـده و متخلفـین مطـابق مقـررات      

هاي شدیدي خواهند شد.مشمول محرومیت
ازالکترونیکـی و مخـابراتی   همراه داشتن هرگونـه وسـیله  -3

شـود و  ب مـی جمله تلفن همراه، پیجر و ... ممنوع و تخلف محسو
مطابق قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمـون هـاي سراسـري    

هاي شدیدي را براي داوطلبان به دنبال خواهد داشت.محرومیت
با توجه به نحوه طراحی سؤاالت، همراه داشـتن هـر نـوع    -4
باشـد و در صـورت   حساب ساده یا مهندسی و ... ممنوع میماشین

هاي شدیدي را براي داوطلبان بـه  تمشاهده مطابق قوانین، محرومی
دنبال خواهد داشت.

شرکت فرد دیگري به جاي داوطلب اصلی در جلسه آزمون -5
گردد جرم محسوب شده و فرد جایگزین تحویل مراجع انتظامی می

هـاي سراسـري   قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمونمطابق و 
هـاي  آزمـون داوطلب خاطی یک تا چند دوره از شرکت در کلیـه  

سراسري محروم خواهد شد.   
الزم است داوطلبین گرامی در کلیه مراحل توزیع کـارت و  -6

برگزاري آزمون نظم و آرامش را رعایت نموده و از ایجاد هرگونـه  
نظمی خودداري نمایند.بی

هرگونه اقدامی که منجر به بر هم زدن نظم جلسه آزمون تذکر : 
ب آن متوجه شـخص داوطلـب   گردد تخلف محسوب شده و عواق

خواهد بود.
ت اعبارندرج مشخصات یا هرگونه عالمت مشخصه (نوشت-7

هـاي تشـریحی   نا مرتبط با مواد درسی و ... ) در پاسخنامه آزمـون 
و منجر به محرومیت فرد داوطلب خواهد شد.تخلف محسوب شده 

به منظور حفظ و رعایت حقوق داوطلبان و تضمین امنیـت  -8
که وسـایل  یهاي برگزاري از ورود داوطلبانمسئولین حوزه،آزمون

اضافی و ممنوعه را به همراه دارند جلـوگیري بـه عمـل خواهنـد     
گردد از همراه داشتن هرگونه لذا به داوطلبان اکیداً توصیه می،آورد

وسایل اضافه جداً خودداري نمایند.
هرگونه مغایرت در مشخصات سجلی و یا عکس داوطلـب  -9

کن در یدریافت کارت ورود به جلسه رفع گردد لبعد اززم است ال
صورتی که داوطلب به هر دلیلی در جلسه آزمون یکـی از مـوارد   
نقص در مشخصات و یا عکس را مشاهده نمود الزم است با ارائـه  
کارت ملی و یا اصل شناسنامه و با نهایت آرامـش قبـل از شـروع    

ولین مربوطـه مـنعکس   جلسه آزمـون مراتـب را سـریعاً بـه مسـئ     
نماید.
در آزمـون،  نام اینترنتـی  چنانچه در هر یک از مراحل ثبت-10

نام در محل دانشگاهی و یـا حـین   برگزاري آزمون، پذیرش و ثبت
تحصیل مشخص شود که فرد داوطلب اطالعات غیر واقعـی و یـا   
مدارك مجعول ارائه نموده است ضمن جلوگیري از ادامه تحصـیل  

هاي سراسـري بـا   رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمونمطابق قانون
وي رفتار خواهد شد.

با توجه به این که آزمون رأس ساعت مقرر برگزار و درب -11
هاي امتحانی بسته خواهـد شـد الزم اسـت کلیـه داوطلبـان      حوزه

حداقل یک ساعت قبل از شروع آزمون در حوزه امتحانی حاضر و 
ود اقدام نمایند.نسبت به شناسایی محل آزمون خ

تحت هیچ شرایطی داوطلبان تا پایان آزمون حق خروج از -12
جلسه امتحان را نخواهند داشت.

شود به منظور حفـظ امنیـت   ن گرامی تقاضا میااز داوطلب-13
هاي الزم را در تمامی مراحل برگزاري با مسـئولین  آزمون همکاري

مربوطه به عمل آورند.
توانند کلیه نظرات و پیشنهادات خـود  داوطلبان گرامی می-14

هـا و یـا در صـورت    را در راستاي بهبود رونـد برگـزاري آزمـون   
بـه دفتـر   از طریـق نمـابر   را مشاهده هرگونه تخلف و تقلب موارد 

معاونـت  حراسـت  یـا  و 44867190بـه شـماره   مرکزي حراست 
دانشگاه آزاد اسالمی منعکس نمایند.سنجش و پذیرش

راه داشتن کارت شناسایی معتبر (اصل کارت ملی یـا  تذکر مهم : به هم
باشد.اصل شناسنامه) در کلیه مراحل آزمون الزامی می



»سمه تعالیاب«

دانشگاه آزاد اسالمی1394سال فهرست مندرجات دفترچه راهنماي آزمون ورودي دوره  کارشناسی ارشد ناپیوسته
التحصیالن ممتاز مقطع کارشناسی به همراه راهنماي پذیرش (بدون آزمون) فارغ

صفحه
4مقدمه : 

4کارشناسی ارشد ناپیوسته اطالعات الزم براي شرکت در آزمونبخش اول : 

5شرایط داوطلبان براي شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسالمی بخش دوم : 

7ضوابط و شرایط کلی تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی بخش سوم :

8مراحل آزمون و روش انتخاب دانشجو بخش چهارم : 

9تذکرات انضباطی به داوطلبان شرکت در آزمونهاي ورودي دانشگاه آزاد اسالمی خش پنجم : ب

9شرایط استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران انقالب اسالمی ششم :بخش 

10آزمون کارشناسی ارشد ناپیوستهدر انتخاب رشته نحوه : هفتم بخش 

11هاي اول و دوم مقطع کارشناسی التحصیالن رتبهرغفا: هشتمبخش 

12نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته نحوه ثبتهم  : نبخش 

15برگزاري آزمون و اعالم نتایج زمان نام، نحوه دریافت کارت ورود به جلسه، زمان ثبتبخش دهم : 

16التحصیالن ممتاز کارشناسی نام و پذیرش بدون آزمون فارغضوابط و نحوه ثبتزدهم : یابخش 

20ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشتهها، مجموعهنام و کد : 1جدول شماره 

56هاي دانشگاهی مجري هاي دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته به همراه نام و کد محلنام و کد رشته: 2جدول شماره 

122کد و نام واحدهاي دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی : 3جدول شماره 

123کد و نام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور : 4جدول شماره 

124هاي امتحانی به همراه نام و کد استان محل سکونت داوطلباننام و کد حوزه: 5جدول شماره 

125نام و کد استان به همراه نام و کد شهرستان محل تولد داوطلبان: 6جدول شماره 

127از سهمیه رزمندگان و ایثارگران انقالب اسالمی ضوابط برخورداري : 1پیوست شماره 

128شرایط خدمت  وظیفه عمومی داوطلبان : 2پیوست شماره 

129شرکت کننده در آزمون گواهی ویژه داوطلبان معلول : الف –3پیوست شماره 

130هاي  ویژهداراي معلولیتجانباز داوطلبانمعرفی نامه ب : –3پیوست شماره 

131نام و شرکت اتباع خارجی مقیم جمهوري اسالمی ایران در آزمون ورودي تحصیالت تکمیلیو ضوابط ثبتشرایط : 4پیوست شماره 

133دانشگاهی هايمحلجدول نام، نشانی  و تلفن: 5پیوست شماره 



دانشگاه آزاد اسالمی 1394آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال

4

مقدمه 
دانشــگاه بــه عنــوان یــک نهــاد اجتمــاعی یکــی از 
ارزشمندترین منابعی است که جامعه بـراي پیشـرفت و   
توسعه در اختیار دارد. این نهاد به جهـت نقـش تعیـین    

عنـوان یکـی   هاي که در تولید و انتقال دانش دارد بکننده
هاي تعیین میزان توسعه کشورها مد نظر قـرار  از شاخص

توجه به رشـد قابـل مالحظـه متقاضـیان     گرفته است. با
آموزش عالی کشور و محـدودیت ظرفیـت پـذیرش در    

هاي نوین گزینش علمی تحصیالت تکمیلی انتخاب شیوه
باشـد.  دانشجو به جهت انتخاب اصلح اجتناب ناپذیر می

لذا الزم است کلیه منابع و امکانات جهت تدوین و پیاده 
اسـتفاده از  هاي جدیـد گـزینش علمـی بـا     سازي شیوه

هاي روز دنیا براي صحت و دقت ایـن امـر بـه    آوريفن
کار گرفته شود. دانشگاه آزاد اسالمی در این راستا و در 

هـاي  پی تأمین اهداف کمی و کیفی منبعـث از رهیافـت  
موجود در برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی  
از طریق برگزاري آزمـون در مقطـع کارشناسـی ارشـد     

نمایـد. در حـال   ه اقدام به پذیرش دانشـجو مـی  ناپیوست
حاضــر دفترچــه راهنمــاي آزمــون کارشناســی ارشــد  

ــته و گــرایش   507با 1394ناپیوسته سال  ــوان رش عن
فنـی  «تحصیلی در شش گروه آزمایشی به ترتیب، گروه 

رشته، گـروه  78»علوم پایه«رشته، گروه 107»مهندسی
علـوم  «ه رشـته، گـرو  71» کشاورزي و منـابع طبیعـی  «

علـوم  «گـروه  ،رشته24» هنر«شته، گروه ر211» انسانی
دررشـته کـه   6» دامپزشکی«و گروه رشته 10»پزشکی

دانشگاهی بـراي داوطلبـان شـرکت در ایـن     محل225
آزمون تدوین شده است که شرح تفضـیلی هـر یـک از    
آنها به همراه ضوابط و مقـررات جـاري، شـرایط کلـی     

ــزین ــیل و روش گ ــگاه آزاد تحص ــجو در دانش ش دانش
گردد.اسالمی به شرح ذیل اعالم می

هـاي دانشـگاهی   التحصیالن ممتاز مقطع کارشناسی محلفارغ
تواننـد بـه منظـور آگـاهی از     وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی می

نام براي برخورداري از امتیاز پذیرش بـدون  ضوابط و چگونگی ثبت
چه مراجعه نمایند.ازدهم این دفتریآزمون به بخش 

اطالعات الزم براي شرکت در آزمون کارشناسی -بخش اول 
ارشد ناپیوسته  

هاي تحصیالت دانشگاهی به دورهالف) مقطع تحصیلی :
شــود کــه در پایــان هــر دوره بــه مختلــف تقســیم مــی

گـردد.  التحصیالن مدرك تحصیلی آن دوره اعطا میفارغ
شـود.  مـی نامیـده ی ها مقطع تحصـیل هریک از این دوره

مقاطع تحصـیلی منـدرج در ایـن دفترچـه عبارتنـد از :      
ــري   ــد و دکت ــی ارش ــی، کارشناس ــومی و کارشناس عم

اي.  حرفه
هاي تحصیلی دانشگاهی بـا توجـه بـه    رشتهب) گروه :

شـوند کـه   هاي مختلف تقسـیم مـی  تجانس آنها به گروه
کشـاورزي و «، »علوم پایه«، »فنی  مهندسی«عبارتند از : 
».  علوم پزشکی«و » هنر«، »علوم انسانی«، » منابع طبیعی

هر داوطلب با توجه به عالقه و بدون ج) رشته انتخابی :
با رعایت توانددر نظر گرفتن مدرك کارشناسی خود می

/محلرشـته 100سایر مقررات مندرج در ایـن دفترچـه  
را انتخاب نمـوده و در  از یک مجموعه امتحانیتحصیلی

مجموعـه نام درج نماید کـه  درخواست ثبتترنتیفرم این
گردد.انتخابی داوطلب تلقی می

لـذا  باشـد از این امر مستثنی می» علوم پزشکی«گروه :تبصره 
التحصـیلی دوره کارشناسـی   رعایت شرط تجـانس مـدرك فـارغ   

(بـه  باشـد داوطلبان با رشته انتخابی آنان در این گروه الزامی می
.گردد)توجه 39تبصره ماده 

دانشگاه آزاد اسالمی در د) واحدها و مراکز دانشگاهی :
خـارج از  در هاییشهرهاي مختلف داخل کشور و واحد

یا مراکـز  واحد «کشور داراي تشکیالت دانشگاهی به نام 
حاضـر  است که تعداد آنها در حال» دانشگاهیالمللی بین
مرکـز آموزشـی   140رسد. ضمناً تعداد واحد می317به 
خـدمت  ارائـه نظـر واحـدهاي دانشـگاهی مشـغول     زیر
محـل 225تعـداد ،94ـ 95باشند. در سال تحصیلی می

دانشــگاهی مجــري مقطــع کارشناســی ارشــد ناپیوســته 
دوره کارشناسـی ارشـد   مجـري هـاي  محلباشند. نام می

) ایـن دفترچـه درج شـده    5ناپیوسته در پیوست شماره (
است.

ـ  هـ ) واحد انتخـابی :  تواننـد هریـک از   یداوطلبـان م
انتخـابی  هـاي دهنده رشـته ارائههاي دانشگاهی که محل

باشـد را بـه عنـوان محـل تحصـیل در مقطـع       آنان مـی 
کارشناسی ارشد انتخاب نمایند.

کارکنان واحدهاي دانشـگاه آزاد اسـالمی (اعـم از    :1تبصره 
رسمی، آزمایشی و قراردادي) مجاز نیستند واحد دانشگاهی محـل  

بـه جـز در   د را به عنوان محل تحصیل انتخـاب نماینـد   خدمت خو
مواردي که رشته انتخابی فقط داراي یک واحد مجـري در اسـتان   

و چنانچه ایـن موضـوع رعایـت نگـردد و در همـان واحـد       باشد 
.دانشگاهی قبول گردند، قبولی آنان منتفی تلقی خواهد شد

از کارکنان واحدهاي دانشگاه آزاد اسـالمی (اعـم  :2تبصره 
رسمی، آزمایشی و قراردادي) مجاز نیستند واحد دانشگاهی محـل  
خدمت خود را به عنوان حوزه امتحانی انتخاب نماینـد بـه جـز در    
مواردي که واحد دانشگاهی تنها حوزه مجري آزمون در استان باشد 
و چنانچه این موضوع رعایت نگردد و در همان واحد دانشـگاهی در  

ش آنان منتفی تلقی خواهد شد.آزمون شرکت نمایند پذیر
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توانـد بـا توجـه بـه     هر داوطلب میو) حوزه امتحانی : 
) این دفترچه یکی از شـهرهاي منـدرج   5جدول شماره (

در آن را به عنوان محل برگزاري آزمـون خـود انتخـاب    
نماید. تمامی مراحل برگزاري آزمون داوطلب در حـوزه  

.امتحانی انتخابی انجام خواهد شد
شـود کـه   به کسی اطالق مـی نشجوي سال آخر :) داز

بطــور قطــع در مقطــع 31/6/1394حــداکثر تــا تــاریخ 
توسط یکی از دانشـگاهها و  ناپیوستهیاپیوسته کارشناسی

مؤسسات آموزش عـالی مـورد تأییـد شـوراي عـالی      یا 
التحصیل اعالم شود.انقالب فرهنگی فارغ

مـون  شرایط داوطلبـان بـراي شـرکت در آز   -بخش دوم 
کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسالمی

داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 
باید داراي شرایط عمومی و اختصاصی بـه شـرح ذیـل    

بـا  وظیفـه عمـومی   قانون جدید بوده و از لحاظ مقررات 
توجه به مفاد این دفترچه و مقـررات و ضـوابطی کـه از    

منعـی بـراي   شـود  اعالم میسوي سازمان وظیفه عمومی
ادامه تحصیل نداشته باشند.

الف) شرایط عمومی : 
اعتقاد و الزام عملی بـه اسـالم یـا یکـی از     -1ماده 

ادیان تصریح شده در قانون اساسـی جمهـوري اسـالمی    
ایران.

مـالك وضـع کنـونی داوطلـب در هنگـام      تبصره  :
نام است.ثبت

ـ -2ماده  بت بـه نظـام   نداشتن عناد (نه اعتراض) نس
جمهوري اسالمی ایران.

کـه داوطلـب سـابقاً بـا نظـام      در صـورتی تبصره :
جمهوري اسالمی عناد داشته، الزم اسـت تغییـر نظـر او    

احراز شود.
عدم احراز فساد اخالقی.-3ماده 

ــاده  نداشــتن ســابقه عضــویت در ســاواك و -4م
فراماسونري و اعقاب آن.

مال خالف شـئون  عدم اشتهار به ارتکاب اع-5ماده 
شغلی و تحصیلی.  

ی جسـمی الزم بـه   یبرخـورداري از توانـا  -6ماده 
تناسب رشته انتخابی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

کارکنان رسـمی دولـت و اعضـاي هیـأت     -7ماده 
علمی دانشگاهها براساس مصوبه شوراي عـالی انقـالب   
فرهنگی، براي ادامه تحصیل در داخل کشـور نیـازي بـه    

حل گزینش ندارند.طی مرا
اتباع خـارجی مقـیم در صـورت دارا بـودن     -8ماده 

توانند در مقـاطع بـاالتر ادامـه تحصـیل     شرایط الزم می

شـماره دهند. به منظور آگاهی از این شرایط به پیوسـت 
نام قطعی این مراجعه شود. در هر صورت مجوز ثبت)4(

شدگان متعاقب انجـام تشـریفات قـانونی و    گونه پذیرفته
هاي اقامتی اتباع مزبور خواهد بود.بررسی صالحیت

ب ) شرایط اختصاصی :
داشتن مـدارك کارشناسـی (لیسـانس) یـا     -9ماده 

عمـومی یـا   کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یا دکتـري  
یـا  و اي مورد تأیید شوراي عالی انقالب فرهنگـی  حرفه

اشتغال به تحصیل در سـال آخـر یکـی از ایـن مقـاطع      
وظیفـه  خدمت از لحاظ مقررات نداشتن منع مشروط به(

داوطلبــان مشــمولی کــه در مقطــع همچنــین)،عمــومی
اي تحصـیل  کارشناسی ارشد پیوسـته یـا دکتـري حرفـه    

انـد و بـه دلیـل انصـراف یـا اخـراج مـدرك        کـرده می
تواننـد در ایـن   کارشناسی به آنان اعطا شده اسـت نمـی  

ـ   لـذا ایـن  .آزمون شرکت نماید ورت گونـه افـراد در ص
بایستی کارت نام میشرکت و قبولی در آزمون، براي ثبت

پایان خدمت یا معافیت دائم ارائه نمایند.
داوطلبـانی کـه در آزمـون کارشناسـی ارشـد      تذکر :

نـام  شوند، باید در زمان ثبتمیپذیرفته 94ناپیوسته سال 
مـدرك  اصل دارك اشاره شده در این دفترچه از جمله م

از تحصیل دوره کارشناسی (یـا مقطـع   یا گواهی فراغت 
ریز نمـرات دروس گذرانـده شـده،    اصل باالتر از آن)، 

(از جملـه بـرگ لغـو معافیـت     مدارك وظیفـه عمـومی  
تحصیلی دوره کارشناسی یا برگ اعزام به خدمت بـدون  

اولیه و یا گواهی اشتغال به خدمت وظیفه عمـومی  غیبت 
در موعد مقرر بـه  ناما بالفاصله تهیه تا براي ثبترو ...)

نمایند.ارائهواحد دانشگاهی 
شـوراي  28/7/83مورخ 548جلسه طبق مصوبه -10ماده 

عالی انقالب فرهنگی، محدودیت ادامه تحصیل دارندگان مـدارك  
هاي علمیه مورد تأیید حوزه علمیـه  التحصیل در حوزهحوزوي (فارغ
ن مـدارك  دارنـدگا لـذا  گردیده،گانه) لغو هاي پنجقم در گرایش

مـورخ  368که دوره سـطح دو را مطـابق مصـوبه جلسـه     مزبور
توانند پـس  میاندشوراي عالی انقالب فرهنگی گذرانده3/11/74

هاي علـوم انسـانی در   در تمامی رشتهورودياز قبولی در آزمون 
دانشگاه ادامه تحصیل دهند.

آبادي که به دانشـگاه آزاد تبصره : طالب حوزه علمیه شهید شاه
اند و مایل به اسالمی انتقال یافته و تحصیالت خود را به اتمام رسانده

باشند الزم اسـت در آزمـون   حذف عنوان معادل از مدرك خود می
التحصیلی شرکت نموده و پذیرفته شوند.همان رشته و گرایش فارغ

7/11/75مورخ 334براساس مصوبه جلسه -11ماده 
وم، تحقیقات و فناوريریزي وزارت علشورایعالی برنامه

التحصیالن دانشگاهها یا مؤسسات آموزش عالی معتبر خـارجی فارغ
که با توجه به درجه اعتبار دانشگاه محـل تحصـیل و یـا    

ي دروس گذرانــده شــده بــه مــدرك تحصــیلی امحتــو
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ارزشیابی شده آنان عنـوان معـادل تعلـق گرفتـه اسـت،      
ـ   می گاه توانند در آزمون ورودي کارشناسـی ارشـد دانش

آزاد اسالمی شرکت نماینـد. ایـن داوطلبـان چنانچـه در     
آزمون پذیرفته شوند، اجـازه ورود بـه دوره کارشناسـی    

.آورنددست میبه هدر رشته مربوطرا ارشد این دانشگاه 
مـورخ  77633/2مطابق بخشـنامه شـماره   -12ماده 

شوراي گسترش آمـوزش عـالی وزارت علـوم،    28/5/92
رخصوص دارندگان مدارك معـادل  تحقیقات و فناوري د

مورخ 432به منظور هماهنگی در اجراي مصوبات جلسه 
و 221شوراي عالی انقالب فرهنگی، جلسات 3/9/1377

شـوراي معـین شـوراي    5/10/91و 23/1/90مورخ 252
748عالی انقالب فرهنگی و کـارگروه مربـوط و جلسـه    

بـا  ریزي آموزش عـالی و  شوراي برنامه17/11/88مورخ 
هدف کمک به ادامه تحصیل آن عده از دارندگان مـدرك  

هاي جـامع دارنـدگان   معادل که موفق به قبولی در آزمون
اند، شوراي گسـترش آمـوزش عـالی    مدارك معادل نشده

مقرر داشت :  
آن عده از دارندگان مـدارك معـادل کـه قبـل از     -1

3/9/77مـورخ  432تاریخ ابالغ مصـوبه جلسـه شـماره    
ی انقالب فرهنگی (مبنی بر ممنوعیت برگزاري شوراي عال

،انـد هاي معادل پذیرفتـه شـده  هاي معادل) در دورهدوره
باشند.مجاز به ادامه تحصیل در دوره باالتر می

آن عده از دارندگان مـدارك معـادل کـه قبـل از     -2
هاي معادل شـرکت  الذکر در دورهتاریخ ابالغ مصوبه فوق

از تـاریخ ابـالغ مصـوبه    نموده ولـی قبـولی آنـان بعـد    
مجاز به ادامه تحصیل در دوره الذکر اعالم شده است فوق

باشند.باالتر می
آن عده از دارندگان مـدارك معـادل کـه بعـد از     -3

الـذکر در دوره معـادل شـرکت    تاریخ ابالغ مصوبه فـوق 
اند به دلیل ممنوعیت برگـزاري دوره  نموده و پذیرفته شده

هاي باالتر را ندارند.در دورهحق ادامه تحصیل معادل 
کارشناسـی  آن عده از دارندگان مـدارك معـادل  -4

هـاي بـا مجـوز از    ) کـه در دوره 2و 1(مشمول بندهاي 
هاي درسـی دوره را  شوراي گسترش آموزش عالی، برنامه

هاي مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري برابر برنامه
ورودي مقـاطع  هـاي  اند اجازه دارنـد در آزمـون  گذرانده

باالتر شرکت کنند و در صورت قبـولی در آزمـون ادامـه    
شـدگان در آزمـون   تحصیل دهند. به این عده از پذیرفتـه 

ــررات   ــر مق ــیالت براب ــی دوره تحص ــس از ط ورودي پ
آموزشی بدون تغییر در نوع مـدرك معـادل مقطـع پایـه     

شود.مدرك مرسوم دانشگاهی در مقطع جدید داده می
ارندگان مـدارك معـادل کارشناسـی    آن عده از د-5

هـاي فاقـد مجـوز    ) که در دوره2و 1(مشمولین بندهاي 
انـد مشـروط بـر    شوراي گسترش آموزش عالی وارد شده

هـاي درسـی دوره مصـوب وزارت علـوم،     این که برنامه
تحقیقات و فناوري را رعایت کرده باشند اجازه دارند در 

عده از داوطلبان هاي مقاطع باالتر شرکت کنند. اینآزمون
در صورت قبولی در آزمون ورودي مقطع باالتر موظفنـد  

درصد واحدهاي دوره را به تشـخیص دانشـگاه یـا    20تا 
مؤسسه آموزش عالی پذیرنده بـه عنـوان دروس جبرانـی    

12بگذرانند و در صورت قبولی و کسب حداقل میانگین 
در دروس مذکور تحصیل خود را در مقطع بـاالتر ادامـه   

شدگان در آزمون ورودي پس ند. به این عده از پذیرفتهده
از طی دوره تحصیالت بدون تغییر در نوع مدرك معـادل  
مقطع پایه برابر مقررات آموزشی مربـوط مـدرك مرسـوم    

دانشگاهی در مقطع جدید داده خواهد شد.
هـاي  التحصیالن و دانشـجویان رشـته  فارغ-13ماده 

ت وزارت گــروه پزشــکی مشــمول طــرح تعهــد خــدم 
از لحـاظ  الزم اسـت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

شان مشخص و ادامـه تحصـیل   یتطرح تعهد خدمت وضع
آنان از نظر وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی   
بالمانع باشد. این قبیل داوطلبان در صورت پذیرفته شدن 

مجوز تحویل مدارك تحصیلی و ریز نمرات ارائهملزم به 
باشند در غیـر  ادره از وزارت مزبور میدوره تحصیلی ص

این صورت عواقب ناشی از آن به عهده شخص داوطلب 
هـا و  همچنین متعهدین خـدمت بـه سـازمان   خواهد بود.

هاي دولتی (اعم از نظامی و غیرنظامی) ملـزم بـه   دستگاه
ــه   ــه اصــل مــدرك فراغــت از تحصــیل مقطــع پای ارائ

طع تحصـیلی  (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و سـایر مقـا  
باشند.مجاز) به محل تحصیل مقطع کارشناسی می

التحصیالنی که مقطـع کارشناسـی   کلیه فارغ-14ماده 
انـد و  خود را به پایـان رسـانده  پیوسته یا ناپیوسته ارشد 

باشـند،  مـی دائـم داراي کارت پایان خدمت یا معافیـت  
توانند اقدام درصورت تمایل به شرکت در این آزمون می

الزم قبـولی  نام نمایند، بدیهی اسـت در صـورت   تبه ثب
و ریـز نمـرات دروس دوره  التحصیلیاست مدارك فارغ

نـام بـه واحـد    را در هنگـام ثبـت  مقطع کارشناسی خود 
بـه اسـتثناي مـواردي کـه مقطـع      ،مربوطه ارائه نماینـد 

ــاالتر ــته«ب ــد» پیوس ــدرك   هش ــورت م ــه در آن ص ک
ارشد پیوسته یـا  کارشناسی«باالتر مقطع التحصیلی فارغ

پذیرفته خواهد شد.» ايدکتري حرفه
وظیفه عمومی : خدمتج ) مقررات 

داوطلبان مرد آزمون کارشناسی ارشـد ناپیوسـته الزم   
) 2است یکی از شرایط مندرج در فرم پیوسـت شـماره (  

را داشته باشند.  
در صورت پذیرش در آزمـون  الزم استاین داوطلبان :1تذکر 

ایـن  )2(شرایط مندرج در پیوست شـماره  نام حائز تو در زمان ثب
تکـالیف خـود را   ،لذا الزم است افراد مشمولدفترچه راهنما باشند 
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طبق اعالم سازمان وظیفه عمومی ناجا به موقع انجام داده باشـند و  
ز شرایط اشاره شده نباشند و یا ئنام حاچنانچه در زمان قبولی و ثبت
نام آنـان ممانعـت بـه عمـل     از ثبتغایب محسوب گردند دانشگاه 

خواهد آورد.
داوطلبان مشمول، در تعیین رشته مورد نظر به :2تذکر 

این دفترچه توجه نمایند.23مفاد ماده 
مشموالن خـدمت وظیفـه عمـومی متقاضـی     :3تذکر 

تحصیل در واحـدهاي خـارج از کشـور، نبایـد از نظـر      
ي مقررات وظیفه عمـومی و سـایر مقـررات کشـور بـرا     

خروج از کشور منعی داشته باشند. داوطلبان تحصـیل در  
واحد امارات (دبی) که مشمول مقررات وظیفـه عمـومی   

ــراي تحصــیل در دوره  مــی ــد شــرایط الزم ب باشــند بای
کارشناسی ارشد ناپیوسته را دارا بوده و وظیفـه عمـومی   

همچنین با صدور معافیت تحصیلی آنان موافقت نموده و
کشور مذکور نیز منعی نداشته باشند.از نظر اقامت در 

ضوابط و شرایط کلی تحصیل در دانشـگاه آزاد  -بخش سوم 
اسالمی

دانشــجو موظــف اســت کلیــه قــوانین و -15مــاده 
مقررات عمومی دانشگاه آزاد اسالمی و ضـوابط خـاص   
واحد دانشگاهی محل تحصیل خود را رعایـت نمایـد و   

از تحصـیل  در صورت عدم رعایـت آن در هـر مرحلـه    
نامه مربوط به ضوابط گزینش دانشگاه ینیمشمول اعمال آ

خواهد شد.
پذیرفته شدگان نباید براي شـروع و ادامـه   -16ماده 

تحصیل از لحاظ قوانین کشوري منعی داشته باشند.
دانشگاه تعهدي براي تأمین خوابگـاه و یـا   -17ماده 

امکانــات اقــامتی دانشــجویان نــدارد، لــیکن واحــدهاي 
نام به اطالع نشگاهی حدود امکانات خود را هنگام ثبتدا

شدگان خواهندرساند.پذیرفته
چنانچــه داوطلـب در هریــک از مراحــل  -18مـاده  

آزمون مرتکب تقلب یا تخلف شود موضوع در کمیسیون 
رسیدگی به تخلفات مطرح و برابـر ضـوابط و مقـررات    

با وي رفتار خواهد شد.همربوط
نـام،  هریـک از مراحـل ثبـت   چنانچـه در  -19ماده 

برگزاري آزمـون و یـا حـین تحصـیل در دانشـگاه آزاد      
اسالمی مشخص گردد که داوطلب فاقد یکی از شـرایط  

باشـد و یـا تحـت هـر     مندرج در این دفترچه راهنما می
شرایطی تخلف و سوء اسـتفاده نمـوده باشـد، از ادامـه     

ـ تحصیل وي جلوگیري به عمل آمده و مطـابق آ  نامـه  ینی
ضباطی دانشگاه آزاد اسالمی با او رفتار خواهد شد.ان

مقررات آموزشی و تعداد واحدهاي درسـی  -20ماده 
دوره کارشناســی ارشــد ناپیوســته براســاس ضــوابط و  

ریزي و سایر مراجع ذیصالح مقررات شوراي عالی برنامه
گردد.تعیین می

شدگان دوره کارشناسی ن است قبولــممک-21ماده 
سته بنا به تشـخیص گـروه آموزشـی مربـوط،     ناپیوارشد

واحد درس جبرانی (دروس 12حداکثر ملزم به گذراندن 
جبرانی دروسی هستند که از بـین دروس تعریـف شـده    
دوره کارشناسی رشته پذیرفتـه شـده دانشـجو انتخـاب     

مازاد بر دروس دوره باشند که قبـل از شـروع   )گرددمی
گردد.میارائهدوره اصلی 

نامـه آموزشـی مقطـع کارشناسـی     طابق آئینمتبصره :
ارشد ناپیوسته مصـوب چهـل و سـومین جلسـه مـورخ      

ریزي علوم پزشکی، حداکثر شوراي عالی برنامه15/8/89
هـاي  س کمبود یا جبرانی براي رشتهوتعداد واحدهاي در

24وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی  
واحد است.

ــاده  ــ-22م ــأمین هزینــهاز دانشــجویان ب هــاي راي ت
تحصیلی، در هر نیمسال تحصیلی برطبق مقررات مربوطه 

شهریه دروس هر ساله متناسـب  گردد.شهریه دریافت می
با نرخ تورم و مطابق با مصوبه هیأت امناي دانشگاه تغییر 

خواهد نمود.
ــاده  ــیل در دوره   -23م ــاز تحص ــدت مج ــول م ط

ـ    ال دیگـر  کارشناسی ارشد ناپیوسته دو سـال و تـا یکس
(جمعاً سه سال) قابل تمدید است. با توجه بـه مقـررات   
ابالغی از سوي ستاد کل نیروهاي مسلح، این مدت براي 

باشد. لـذا بـا   وجه قابل افزایش نمیافراد مشمول به هیچ
فوق و تعداد واحد درسی مـازادي  21توجه به مفاد ماده 

که دانشجویان به دلیل عدم تجانس رشته تحصـیلی دوره  
اي کـه در دوره کارشناسـی ارشـد    رشـته بـا کارشناسی 

به داوطلبـان مشـمول آزمـون    شوندمیپذیرفته ناپیوسته 
خود گردد رشته انتخابی دوره کارشناسی ارشد توصیه می

نمایند.انتخابرا متجانس با رشته دوره کارشناسی 
حداقل نمره قبولی هـر درس در امتحانـات   -24ماده 
و شرط 12وره کارشناسی ارشد ددر تمام دروس داخلی 

باشد.می14التحصیلی، داشتن حداقل معدل کل فارغ
چنانچه دانشـجوي دوره کارشناسـی ارشـد    -25ماده 

ناپیوسته در هـر یـک از نیمسـالهاي تحصـیلی میـانگین      
کسـب نمایـد، مشـروط محسـوب     14نمرات کمتـر از  

که در دو نیمسال مشـروط گـردد،   گردد و در صورتیمی
اي از تحصیل که باشد از ادامه تحصیل وي مرحلهدر هر 

جلوگیري خواهد شد.
هـاي  از آنجایی کـه پذیرفتـه شـدگان دوره   -26ماده 

تحصیالت تکمیلی تا پایـان دوره بایـد در همـان واحـد     
ادامه تحصیل دهنـد، لـذا انتقـال بـه     قبولی اولیه و رشته 

واحدهاي دیگر و یا تغییر رشته اینگونه دانشجویان میسـر 
نیست.
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انتقـال و  با توجه به مقررات دانشگاه آزاد اسـالمی  -27ماده 
نامه نقـل و انتقـاالت دانشـجویان    میهمانی دانشجویان مطابق آئین
انتقال از واحـدهاي  شود و هرگونه دانشگاه آزاد اسالمی انجام می

باشد.میالمللی و برون مرزي به واحدهاي داخلی ممنوعبین
المللـی  شدگان واحدها و مراکز بـین ذیرفتهتذکر مهم : شهریه پ

مرکـز آمـوزش   المللی جلفا، واحد بیندانشگاه آزاد اسالمی شامل 
المللـی بنـدرانزلی، مرکـز آمـوزش     المللی قشم، مرکز بـین بین
المللی کـیش براسـاس شـهریه    المللی خلیج فارس و مرکز بینبین

و برابـر شـهریه   و تقریباً دالمللی مصوب ساالنه واحدها و مراکز بین
شـدگان  شهریه پذیرفتـه دریافت خواهد گردید.واحدهاي داخلی 

به صـورت ارزي  ، لبنان و افغانستانامارات متحده عربیهايواحد
برابر شهریه واحدهاي داخـل کشـور   2بیش از شود و دریافت می

باشد.می

مراحل آزمون و روش انتخاب دانشجو-بخش چهارم 

ی علمـی داوطلبـان   ین توانـا به منظور سـنجش میـزا  
شرکت در آزمـون ورودي کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته     

تحصـیلی،  براساس اصول و مفـاهیم اساسـی هـر رشـته    
) تعیـین  1دروس و مواد امتحانی مطابق جدول شـماره ( 

روز سـه شده است که آزمون آن حداکثر در سه نوبـت ( 
سـؤاالت امتحـانی،   علمی شود. سطح متوالی) برگزار می

التحصیالن دوره کارشناسی دانش و تجربیات فارغدر حد
هاي سرفصـل مصـوب شـوراي    هر رشته و مطابق برنامه

.باشدمیریزي عالی برنامه
هـاي مختلـف بـه تشـخیص     سؤاالت رشته-28ماده 

و بعضـاً بـه   » تسـتی کامـل  «دانشگاه اغلب بـه صـورت   
طـــرح و تنظـــیم » تســـتی ـ تشـــریحی   «صـــورت 

گردد.می
اي اسـت کـه   ت تسـتی، چهارگزینـه  سـؤاال -29ماده 

باشـد و داوطلـب   داراي یک پاسخ صحیح و منطقی مـی 
اي، یکـی از  باید به تشخیص خـود در پاسـخنامه رایانـه   

ـ   پاسخ را بـا مـداد سـیاه    ههاي چهارگانـه سـؤال مربوط
.عالمتگذاري نمایدمعمولی به طریق صحیح 

و بـه هـر   مثبـت  نمره 3به هر پاسخ صحیح -30ماده 
گیرد و سـؤاالت بـدون   نمره منفی تعلق می1ط پاسخ غل

باشد.اي نمیجواب، داراي نمره
برابـر توضـیحات روي دفترچـه سـؤاالت،     -31ماده 

پاسخ سؤاالت تشریحی باید با خط خوانا و خودکار آبی 
در دفترچه پاسخنامه تشریحی، که بـه همـین منظـور در    

گیرد، نوشته شود.اختیار داوطلب قرار می
ــاده  ــون -32م ــزاري آزم ــس از برگ ــات ،پ اطالع
خوان به هاي تستی از طریق دستگاههاي عالمتپاسخنامه

رایانــه منتقــل شــده و پــس از تصــحیح، نمــره گــذاري 
شوند.می

براي محاسبه نمره خام هر درس بـا توجـه   -33ماده 
امتیـاز تعلـق   3به ضوابط آزمون به هـر پاسـخ صـحیح    

شود متیاز کسر میگیرد و به ازاي هر پاسخ غلط یک امی
لذا نمره خام در هر درس به درصـد از رابطـه ذیـل بـه     

آید.دست می

100×
)3× هاي صحیح تعداد پاسخ(–هاي غلط)(تعداد پاسخ

=

نمره خام 
داوطلب در 
هر درس به 

درصد
3× تعداد کل سؤاالت آن درس 

هاي تشریحی بعد از جـدا نمـودن   پاسخنامه-34ماده 
گذاري توسط اساتید مربوطه تصحیح و نمره،اسربرگ آنه

گردند.شود و نمرات به رایانه منتقل میمی
ناهمگونی و نـاهمترازي نمـرات   با توجه به -35ماده 

دروس مختلف امتحانی در یک مجموعـه کـه ناشـی از    
نابرابري سطح دشواري دروس مختلـف اسـت، نمـرات    

است تمامی شود. براي تعیین نمره تراز الزمخام تراز می
نمرات خام کلیه داوطلبان در هر مجموعه امتحانی و هـر  
درس در دسترس باشد بنابراین یافتن نمـره تـراز دروس   

پذیر نیست.توسط داوطلب امکان
نمره کل داوطلب در هـر یـک از رشـته و    -36ماده 
گانـه، میـانگین   100هاي هاي انتخابی در اولویتگرایش

عه امتحانی مورد نظـر بـا   وزنی نمرات تراز دروس مجمو
توجه بـه ضـریب هـر درس در رشـته/گرایش انتخـابی      

باشد.می
از میان داوطلبانی که باالترین نمرات را در -37ماده 

هـاي  اند براسـاس اولویـت  هر رشته/گرایش کسب نموده
الزم بـه ذکـر   شـود. گانه، گزینش علمی انجام مـی 100

در انتخـاب یـک رشته/شـهر توسـط داوطلـب     است که
انتخاب اول، امکان پذیرش وي را افزایش نخواهد داد و 

هاي تنها به منزله اولویت این رشته/شهر به نسبت انتخاب
باشد.بعدي وي در گزینش علمی می

و نوازندگی کارگردانی نمایشهايدر رشته-38ماده 
از داوطلبانی که حدنصـاب الزم در آزمـون   ساز جهانی

ن عملی نیز به عمـل خواهـد   کتبی را کسب نمایند آزمو
آمد. عدم شرکت در موعد مقرر در این آزمون، به عنوان 

وجـه  انصراف تلقی شده و غایبین آزمون عملی بـه هـیچ  
پذیرفته نخواهند شد. نمره کل نهایی داوطلبان با توجه به 
نمره آزمون عملی و ضریب آن محاسبه شـده و گـزینش   

شد.نهایی براساس این نمره کل انجام خواهد
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تذکرات انضباطی بـه داوطلبـان شـرکت در    -بخش پنجم  
آزمونهاي ورودي دانشگاه آزاد اسالمی

ریزي مراحل اجرایـی آزمونهـاي دانشـگاه آزاد    برنامه
اي تنظـیم  هـاي نـوین بگونـه   اسالمی با بکارگیري شـیوه 

گردیده که در آن امکان تخلف، تقلب و یا سوء اسـتفاده  
وز چنین مـواردي، موضـوع   وجود ندارد و در صورت بر

در اسرع وقت کشف و با پیگیـري مسـئوالن دانشـگاه و    
ــه تخلفــات   عنــدالزوم نیــروي انتظــامی، عوامــل اینگون

5گیرنـد. مطـابق مـاده    شناسایی و تحت پیگرد قرار مـی 
قــانون رســیدگی بــه تخلفــات و جــرایم در آزمونهــاي 

به تصویب مجلس شوراي 6/7/84سراسري که در تاریخ 
رسیده است، تخلفات و جـرایم در ایـن قـانون    اسالمی

مشتمل بر موارد زیر است :  
نظمـی در  ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی-الف

همراه داشتن هرگونه وسیله به یا و برگزاري آزمون گردد 
غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههاي 

دار. حافظه
رات که آزمـون  ارتکاب هرگونه عمل خالف مقر-ب

دار سازد از قبیل :داوطلب را از نظر علمی خدشه
مدرك یا گواهی مجعول یا تصـویر گـواهی   ارائه-1

مجعول براي شرکت در آزمون.  
تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحـانی  -2

انـدرکاران آزمـون از قبیـل عوامـل اجرایـی و      یا دست
آزمون.تخلف دره منظور طراحان سؤال ب

نام در آزمون با هویت مجعول یا شـرکت در  ثبت-3
جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلی.

استفاده از هرگونـه وسـیله غیـر مجـاز از قبیـل      -ج
دار.وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههاي حافظه

کمک به داوطلـب خـارج از ضـوابط برگـزاري     -د
آزمون جهت پاسخ به سؤاالت.

رمجـاز بـه اطالعـات مربـوط بـه      دسترسـی غی -هـ
ا استفاده غیر مجاز از آنها.یداوطلبان 

ــؤاالت، اوراق و  -و ــاز س ــر مج ــر غی ــه تغیی هرگون
هاي داوطلبان یا سایرمدارك و دفاتر مربوط بـه  پاسخنامه

آزمون.
افشاي سؤاالت آزمون یا تالش در جهت دستیابی -ز

ا حـین  و افشاي آن با شرکت یا معاونت در این امر قبل ی
برگزاري آزمون به هر نحو.

آنهـا یـا   خرید یا فروش سؤاالت آزمون یا پاسخ -ح
شرکت یا معاونت در این امـر قبـل یـا حـین برگـزاري      
آزمون اعم از اینکه سؤاالت یا پاسخ آنها واقعی یـا غیـر   

واقعی باشد.  

الـی  6مرتکبین تخلفات و جرایم مذکور مطابق مـواد  
زات خواهند شد، لذا داوطلبان این قانون مشمول مجا13

ــات و    ــا معلوم ــه تنه ــند ک ــته باش ــل داش ــان کام اطمین
هاي علمی آنان در هر آزمون مالك عمـل قـرار   اندوخته

گیرد.می
بازرسی کل دانشگاه آزاد اسالمی به نشـانی : تهـران،  
انتهاي بزرگراه شـهید سـتاري، میـدان دانشـگاه، بلـوار      

، 44845186هـاي  ، بـا شـماره تلفـن   شهداي حصـارك 
حراسـت دانشـگاه بـا    مرکز و 47352107و 47352119

معاونت سـنجش و  و یا حراست 47914555نمابر شماره 
44867130تلفـن آزاد اسالمی با شماره پذیرش دانشگاه 

آمـاده دریافـت   و بـه آدرس فـوق   44867190یا نمـابر 
باشـد. از ایـن   هاي فـوق مـی  هرگونه اطالعات در زمینه

رسانی استفاده نمـوده  فقط باید براي اطالعها شماره تلفن
و در صورتی که هرگونه اطالعات در مسائل مربـوط بـه   

هـاي  توانند با شـماره آزمون مورد نیاز باشد داوطلبان می
ســتاد پاســخگویی معاونــت ســنجش و پــذیرش :     

44867111و 44861799، 44861762، 44861840
.تماس حاصل نمایند

تفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران شرایط اس-ششم بخش 
انقالب اسالمی

براساس قانون ایجاد تسهیالت براي ورود رزمنـدگان  
جهادگران داوطلب بسیجی به دانشـگاهها و مؤسسـات   و 

11/9/71آموزش عالی و اصالحیه آن به ترتیب مصـوب  
70و همچنـین مـاده   مجلس شوراي اسالمی15/7/75و 

2/10/91ی به ایثارگران مصوب رسانقانون جامع خدمات
بـراي ورود رزمنـدگان و   مجمع تشخیص مصلحت نظام

، آزادگان و شاهد) به ایثارگران انقالب اسالمی (جانبازان
اي منظور شده است کـه  دانشگاه آزاد اسالمی نیز سهمیه

با توجه به ظرفیت پذیرش دانشجو در هر رشته و مطـابق  
براسـاس ایـن سـهمیه    نامه اجرایی تعدادي از آنـان آیین

شوند.  پذیرفته می
، جهـادگر  داوطلبان واجد شرایط که مایلند از سهمیه رزمندگان

) استفاده نمایند الزم اسـت بـه   201یا بسیجی فعال (ماده رزمنده 
مراکز سپاه (رزمندگان به محل پرونده سابقه جبهه و اعضـاي فعـال   

خواست استفاده هاي مقاومت) مراجعه و نسبت به دربسیجی به حوزه
رقمی اقدام نمایند. بدیهی است 12از سهمیه و دریافت کد رهگیري 

باشد.  نام اینترنتی الزامی میفرم ثبت24درج کد رهگیري در بند 
آن دسته از رزمندگان که داراي کارت سابقه :1تبصره 

جبهه بوده و محل سکونت فعلی آنها بـا محـل بایگـانی    
یاز به مراجعه به محـل پرونـده   پرونده تغییر کرده است ن
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توانند در محل سکونت فعلی بـا  سابقه جبهه ندارند و می
اقدام الزم را به عمـل  جبهه در دست داشن کارت سابقه 

آورند.  
آن دسـته از پرســنل کـادر ثابــت، پیمـانی و وظیفــه    
نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران عالوه بـر میـزان   

مـاه  6حداقل 31/6/67تا 31/6/59موظفی که از تاریخ 
ماه متناوب شرکت در عملیـات بـه صـورت    9متوالی تا 

اند با تأییـد  داوطلبانه در خطوط مقدم جبهه حضور داشته
باالترین مقام هـر یـک از نیروهـاي مسـلح (سـتاد کـل       
نیروهاي مسلح، ستاد کل سپاه پاسداران انقالب اسـالمی،  

دفـاع  ، وزارت»آجا«ستاد ارتش جمهوري اسالمی ایران 
، نیروهـاي انتظـامی   »ودجـا «و پشتیبانی نیروهاي مسـلح  

توانند از مزایـاي ایـن   می») ناجا«جمهوري اسالمی ایران 
قانون استفاده نمایند. این دسته از داوطلبین با مراجعه بـه  

رقمـی  12سازمان تابعه جهـت دریافـت کـد رهگیـري     
و www.aja.irبا مراجعه به سـایت  » آجا«(رزمندگان 

12و درج کد رهگیـري  23ب گزینه مربوطه در بند انتخا
نـام اینترنتـی،   فـرم درخواسـت ثبـت   24رقمی در بنـد  

تقاضاي خود جهـت اسـتفاده از ایـن سـهمیه را اعـالم      
نمایند.

سهمیه رزمندگان صرفاً جهت اسـتفاده شـخص   تذکر :
رزمنده بوده و همسر و فرزندان این عزیزان مشمول ایـن  

باشند.امتیاز نمی
آن دسته از جهادگران رزمنـده کـه سـوابق    :2صره تب

جبهه داوطلبانه آنها به سپاه منتقـل شـده الزم اسـت بـه     
24مراکز سپاه مراجعه و کد رهگیري دریافـت و در بنـد   

نام اینترنتی وارد نمایند. سـایر داوطلبـان واجـد    فرم ثبت
شرایط که مایلند از سهمیه جهادگر رزمنده استفاده نمایند 

نـام در پایگـاه   پـس از ثبـت  روز10حداکثر تا موظفند
اینترنتی مرکز آزمون بـا همـراه داشـتن شـماره پرونـده      

تأییـد  تهیـه و  نامی به مراکز جهاد کشاورزي جهـت ثبت
معاونـت  و سـریعاً آن را بـه   سهمیه مراجعه نماینـد فرم 

گونـه  ایـن ارسـال نماینـد.  سنجش و پـذیرش دانشـگاه  
و درج کد رهگیري ندارند.داوطلبان الزامی به دریافت

فعال، داوطلبان واجد شرایط استفاده از سهمیه بسیجی:1تذکر 
دوره جهت برخورداري از این امتیاز به منظور پـذیرش در آزمـون   

بایستی ها، میدر حد ظرفیت مصوب سهمیهکارشناسی ارشد ناپیوسته 
نمره کل آخرین نفر پذیرفته شده عـادي (بـدون سـهمیه) را    95%

سب نمایند.ک

کد رهگیري دریافتی از مراکز سپاه براي هـر یـک از   : 2تذکر 
ها مجزا است لذا متقاضیان با در اختیار داشتن کد رهگیـري  آزمون

هاي دانشگاه آزاد اسالمی و یـا سـازمان   صادره جهت سایر آزمون
مندي از امتیـاز سـهمیه در ایـن    سنجش آموزش کشور امکان بهره

اي داشت و الزم است بدین منظور کد جداگانـه آزمون را نخواهند 
دریافت نمایند.

جامعه هدف بنیـاد شـهید و   آن دسته از داوطلبان واجد شرایط 
امور ایثارگران (با عنوان سهمیه ایثارگران) شامل آزادگان و همسـر  

و به بـاال  %25جانبازان همسر و فرزند و جانبازانو فرزند آنان، 
بایسـتی  مندي از سهمیه مصوب مـی هت بهرهجهمسر و فرزند شهدا، 

فـرم اطالعـات فـردي    23سهمیه مورد درخواست خود را در بند 
نام اینترنتی آزمون دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته وارد نماینـد  ثبت

و الزامی به دریافت کد رهگیري ندارند.
براساس تبصره ذیل مـاده واحـده اصـالحیه    :3تذکر

ال، واجدین شرایط فقط یـک بـار   قانون مورد اشاره در با
و الذکر را در صورت قبـولی  حق استفاده از سهمیه فوق

داوطلبان سـهمیه بسـیجی   دارند. بنابراین چنانچه نام ثبت
عزیز یک بار از سهمیه بـراي ورود بـه   فعال و رزمندگان

کشور و یا دانشـگاه  دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
و تحصیلی استفاده کرده آزاد اسالمی در هریک از مقاطع 

حق استفاده مجدد از آن را ندارنـد.  نام نموده باشند ثبت
در این مورد رزمندگانی که مدت خدمت داوطلبانه آنـان  

ماه باشد به ازاي هـر شـش   6در مناطق عملیاتی بیش از 
ماه خدمت اضافی یک بار دیگر حق استفاده از سهمیه را 

خواهند داشت.  

در آزمون کارشناسی ارشـد  تخاب رشتهنحوه ان-هفتمبخش 
ناپیوسته

نظـر گـرفتن   بدون در تواند هر داوطلب می-39ماده 
رشته تحصیلی خود در دوره کارشناسی و بـا توجـه بـه    

را انتخاب نماید (به استثناي گروه /شهررشته100عالقه، 
که داوطلبان این گـروه ملـزم بـه رعایـت     علوم پزشکی

التحصیلی خود شرط تجانس رشته انتخابی با مدرك فارغ
دانشگاهی مورد نظـر  هايرشته/محلهايکد) وباشندمی

با توجه بـه جنسـیت   از یک مجموعه امتحانی و خود را 
درج اینترنتـی نامدرخواست ثبتفرمپذیرش تعیین و در 

د.ننمای
الزم اسـت  گروه پزشـکی هاي رشتهداوطلبان:تبصره

داراي مدرك پایه مورد پذیرش مطابق جدول ذیل باشند، 
هـا  در غیر اینصورت مجاز به ادامه تحصیل در این رشته

نخواهند بود.
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مدرك تحصیلی مورد پذیرشعنوان رشته
پرستار داخلی 

جراحی، پرستاري 
سالمت جامعه، 

پرستاري کودکان، 
پرستاريروان

پیوسته یا ناپیوسته پرستاري اخذ شده کارشناسی 
از داخــل و خــارج از کشــور(با تأییــد وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

شیمی دارویی
ــته  ــی رش ــه   کارشناس ــازي، کلی ــاي داروس ه

هاي شیمی (شیمی محـض و کـاربردي،   گرایش
دبیري شیمی و ...)، بیوشیمی، علوم آزمایشگاهی

علوم بهداشتی در 
تغذیه

هاي : اسی یا باالتر در رشتهکارشن
علوم تغذیـه، رژیـم شناسـی، صـنایع غـذایی،      
بهداشت عمومی، مامایی، پرستاري، داروسازي، 
هوشبري، اتاق عمل، بهداشت محیط، بهداشـت  

ها)، کارشناسـی علـوم   مواد غذایی(کلیه گرایش
) این رشـته  BS in medical seienceپزشکی(

ــود دارد.    ــران وجـــ ــارج از ایـــ در خـــ
ــت ــولی،  زیس ــلولی مولک ــی(جانوري، س شناس

میکروبیولــــوژي، گیـــــاهی)، مهندســـــی  
کشاورزي(صنایع غذایی و دامپروري، مهندسـی  
کشاورزي صـنایع غـذایی (آبزیـان)، مهندسـی     
منابع طبیعی، بهداشت مواد غذایی با منشأ دامی، 
مهندسی تولیدات دامـی، بهداشـت و بازرسـی    

اي دامپزشکی  گوشت، دکتري حرفه

شناسیسم

شناسی پزشـکی و مبـارزه بـا    کارشناسی حشره
شناســـی، فارمـــاکولوژي، نـــاقلین، ســـم 

شناسی، شـیمی، علـوم آزمایشـگاهی،    میکروب
علــوم بیولوژي(جــانوري، ســلولی، مولکــولی، 
گیاهی، میکروبیولوژي و ژنتیک)، علوم وابسته به 
بیوشیمی، شیمی مواد غذایی، بهداشت عمـومی،  

، تغذیــه، اي، بهداشــت محــیطبهداشــت حرفــه
پزشکی، علوم دارویـی، ویـروس شناسـی،    گیاه
شناسـی،  شناسی، گیاهان دارویـی، زیسـت  انگل

، علـوم و صـنایع   بهداشت و بازرسـی گوشـت  
فیزیولوژي، پرستاري، بیهوشی، دکتـري  غذایی،

عمومی پزشکی، دکتري عمـومی داروسـازي و   
اي دامپزشکی.دکتري حرفه

مدیریت خدمات 
بهداشتی و درمانی

هاي علوم پزشـکی، کارشناسـی   یه کارشناسیکل
هـاي مختلـف، اداره امـور    مدیریت بـا گـرایش  

ــتان ــوم اجتمــاعی،    بیمارس ــا، حقــوق، عل ه
حسابداري، علوم اقتصادي

آموزش بهداشت
کارشناسی بهداشت عمومی، بهداشـت محـیط،   

اي، علوم اجتماعی، روانشناسـی،  بهداشت حرفه
ریت خدمات علوم تربیتی، پرستاري، مامایی، مدی

بهداشتی و درمانی، هوشبري، اتاق عمل

نظارت بر 
امور دارویی

دکتري عمومی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازي 
:اي دامپزشکی، کارشناسی ارشـد و دکتري حرفه

داروسازي، شیمی تجزیه، شیمی کاربردي، علوم 
داروسازي، شـیمی  :و صنایع غذایی، کارشناسی

ناسی سـلولی  شمحض، شیمی کاربردي و زیست
، مهندسی کشاورزي )هاکلیه گرایشو مولکولی(

ــه گــرایش- ــوم و صــنایع غذایی(کلی ــا)، عل ه
.مهندسی شیمی گرایش علوم و صنایع غذایی

دانشجویان دوره کارشناسی ارشد پیوسته معمـاري  -40ماده 
واحد درسی از برنامه رشته معماري را بـا موفقیـت   140که حداقل 

توانند در صورت قبولی در آزمـون کارشناسـی   گذرانده باشند، می
اي یا ریزي شهري و منطقههاي طراحی و برنامهارشد ناپیوسته رشته

هـاي تـاریخی،   طراحی شهري و یا مرمت و احیاي بناهـا و بافـت  
تحصیالت خود را در مقطع کارشناسی ارشد ایـن رشـته بـه اتمـام     

برسانند.

ول و دوم مقطـع  هـاي ا التحصیالن رتبـه فارغ-هشتمبخش 
کارشناسی

دانشـگاهی  محلالتحصیل ممتاز هر رشته در هر فارغ
دانشگاه آزاد اسالمی فردي است که داراي امتیازات درج 

شده در مواد زیر باشد:
اول هـر سـال تحصـیلی    التحصیل رتبهفارغ-41ماده

تحصـیلی  دانشگاهی، فـردي اسـت کـه در رشـته    محل
التحصـیالن  دل کل در بین فارغمربوطه داراي باالترین مع

آن سال تحصیلی باشد.
التحصـیالن رتبـه اول هـر    براي تعیین فـارغ -42ماده 

سال، دانشجویان رشته یا گرایشی را که حداکثر تا پایـان  
التحصیل شـده و مشـمول شـرایط و    تیرماه هر سال فارغ

کنند و از میـان  ضوابط تعیین شده باشند با هم مقایسه می
صیالن هر رشته و گرایش هر سـال، فـردي کـه    التحفارغ

میانگین کل باالتري را کسب کرده باشد، به عنوان رتبـه  
اول و نفر بعدي به عنوان رتبه دوم آن رشته و یا گـرایش  

گردد.مشخص می
التحصــیالن بایــد از طریــق آزمــون فــارغ-43مــاده 

سراسري وارد دوره تحصیلی شده باشند و حداکثر مدت 
7اي حرفـه عمـومی یـا   براي دوره دکتـري  تحصیل آنها 

سـال و کارشناسـی ناپیوسـته    4سال، کارشناسی پیوسته 
سال از زمان شروع به تحصیل در نظر گرفته شود.5/2

هـایی کـه براسـاس    التحصیالن رشـته فارغ-44ماده
سرفصل مصـوب، طـول مـدت تحصـیل آنهـا بـیش از       

نند از این تواباشد نیز میمی43هاي مذکور در ماده زمان
امتیاز استفاده نمایند.

ــاده ــاي تحصــیلی در هیچکــدام از نیمســال-45م ه
مشروط نشده باشند.

در موارد استثنایی چنانچه چنـد نفـر داراي   -46ماده 
شرایط کامالً مساوي باشند، فردي که مـدت تحصـیل او   
حداقل یک نیمسال کوتاهتر باشـد بـه عنـوان رتبـه اول     

صورت همـه آنهـا بـه    غیر اینشود و دررشته معرفی می
گردند.عنوان نفر اول معرفی می

دانشگاه آزاد وابسته به دانشگاهی هايمحل-47ماده 
التحصیالن ممتاز هر سـال  فارغمدارك مربوط به اسالمی
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هاي خود را برابر ضوابط فوق و براسـاس  تحصیلی رشته
حـداکثر تـا   31/5/83مورخ 92943/36شماره بخشنامه

معاونـت سـنجش و   همان سال تحصیلی به آذر ماهپایان 
نیـز  و این معاونتارسال خواهند داشت پذیرش دانشگاه

واجـد  شـدگان اسـامی پذیرفتـه  ايطی گزینش جداگانه
براساس ظرفیـت  را شرایط برخورداري از امتیاز ممتازین 

ظرفیت هر رشته/شـهر) و حدنصـاب   %10محاسبه شده (
بولی عادي آن رشته/شهر)نمره آخرین فرد ق%85قبولی (

براي نیمسال دوم همان سال اعالم خواهد نمود. بنـابراین  
توصیه مـی شـود کـه در ایـن مـورد      اکیداًبه داوطلبان 

و تنهـا بـا مراجعـه بـه     گونه مدرکی را ارسال نکنندهیچ
معاونـت  بـه  11محل دانشـگاهی مربوطـه ارسـال فـرم     

د اشاره را مطابق بخشنامه مورسنجش و پذیرش دانشگاه
درخواست نمایند.

التحصیالن ممتـاز مقطـع کارشناسـی    ارغـف-48ماده 
41ناپیوسته دانشگاه آزاد اسالمی نیز با رعایت مفاد مواد 

مند گردند.هبهرمذکور توانند از مزایايمی46الی 
هـاي دانشـگاهی   التحصیالن ممتاز مقطع کارشناسی محلفارغ

بـه منظـور آگـاهی از ضـوابط و    وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی 
نام جهت برخورداري از امتیاز پذیرش بدون آزمـون  ثبتچگونگی

دهم ایـن دفترچـه   یازدر مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به بخش 
مراجعه نمایند.

نـام در آزمـون کارشناسـی ارشـد     نحوه  ثبت-هم نبخش 
ناپیوسته :

پیوسـته  نام از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناثبت
شود. متقاضیان فقط به صورت اینترنتی انجام می94سال 
سـامانه تواننـد بـا مراجعـه بـه     نام در این آزمون میثبت
دانشـگاه آزاد  معاونت سنجش و پذیرشاینترنتینام ثبت

از شـرایط و  www.azmoon.orgنشـانی اسالمی به 
نـام در ایـن آزمـون آگـاه شـوند. دفترچـه       ضوابط ثبت
اینترنتـی قابـل   نـام  ثبـت سامانهمون بر روي راهنماي آز

تواننـد  مشاهده بوده و داوطلبان در صـورت تمایـل مـی   
نمـوده و بـه صـورت   downloadاطالعات دفترچه را 

off line.مطالعه نمایند

نام : مراحل ثبت
سـامانه  داوطلبان الزم است بـا مراجعـه بـه    -49ماده 

بـه  دانشـگاه معاونت سنجش و پـذیرش  نام اینترنتی ثبت
کـارت  نسبت به خرید اینترنتـی  azmoon.orgآدرس 

نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته کـه  اعتباري ثبت
، اقدام نمایند.باشدریال می600000مبلغ به 

اینترنتـی با توجه به اینکـه پـس از خریـد   :تبصره 
گیـري آن وجـود   نام امکـان بـازپس  کارت اعتباري ثبت

شود پس از آگاهی وطلبان اکیداً توصیه میندارد لذا به دا
کـارت  خریـد نـام نسـبت بـه    از شرایط و ضوابط ثبـت 

اعتباري اقدام نمایند.
داوطلبان پس از مطالعه دقیق مفاد دفترچه –50ماده 

نام شامل راهنما الزم است اطالعات مورد نیاز جهت ثبت
ــه   ــونی را روي نمون ــردي و اطالعــات آزم اطالعــات ف

نویس مندرج در دفترچـه درج نماینـد. بـا    یشهاي پفرم
نام که یکی از اقالم اطالعاتی الزم براي ثبتتوجه به این

باشد الزم اسـت داوطلبـان   فایل تصویر فرد داوطلب می
فایل مربـوط بـه   اینترنتینام ثبتسامانهقبل از مراجعه به 

عکس خود را مطابق آنچه در ادامه مطـرح خواهـد شـد    
ایند.آماده ارسال نم

فایل تصویري تهیه شده توسط داوطلـب  –51ماده 
باید داراي شرایط ذیل باشد:  

یـا  3×4فایل مربوطه الزم است با اسکن از عکس -1
و با درجـه وضـوح  256Grayscaleبه صورت 6× 4

dpi100و با فرمتjpg.ذخیره شده باشد
70حجــم فایــل تصــویر ارســالی بایــد کمتــر از -2

.کیلوبایت باشد
شـود، الزم  عکسی که تصویر از روي آن تهیه می-3

است تمام رخ بوده و در سال جاري تهیه شده باشد.
200× 300ابعاد تصـویر ارسـالی بایـد حـداقل     -4

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

باشد.دیتهیه شده و فاقد هرگونه حاشیه زا
صویر داوطلب باید واضح و مشخص بوده و اثر ت-6

مهر، منگنه و سایر مـواردي کـه منجـر بـه مخـدوش و      
شود در تصویر وجـود  نامشخص بودن چهره داوطلب می

نداشته باشد.
داوطلبان الزم است پـس از آمـاده نمـودن    -52ماده 

نـام بـه شـرح    فایل تصویري و اطالعات الزم جهت ثبت
ذیل عمل نمایند :

معاونـت سـنجش و   ینترنتـی نـام ا ثبـت سامانهبه-1
نشـــانیدانشـــگاه آزاد اســـالمی بـــه   پـــذیرش

www.azmoon.org  مراجعه نمایند. برخی از نکـات
نام به آنهـا توجـه   مهمی که الزم است قبل از شروع ثبت

درج سـامانه کامل داشته باشید در صـفحه ورودي ایـن   
گردیده است.

درج گردیـده  اي که بـرروي صـفحه  مطابق نمونه-2
نـام، اطالعـات   کارت اعتباري ثبتدریافتاست پس از 

6نـام ( رقمی) و رمـز ثبـت  8نام (شناسه ثبتالزم شامل 
را به همـراه عبـارتی کـه داخـل کـادر مربوطـه       رقمی)
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ورود «شود با دقت وارد نمایید سـپس گزینـه   مشاهده می
را انتخاب کنید.  » به سیستم

چـه  ده دقیقاً مطابق آنکه اطالعات وارد شدر صورتی
در کارت اعتباري درج شـده اسـت وارد شـود صـفحه     

شود و در صـورت  ورود اطالعات فردي نمایش داده می
وجود هرگونه اشکال در ورود اطالعات کارت اعتبـاري،  

شود کـه الزم اسـت داوطلـب    پیام خطایی نشان داده می
» پاك کردن برگـه «پس از بررسی مجدد با انتخاب گزینه 

بت به ورود اطالعات بطور صحیح اقدام نماید.نس
پس از ورود بـه صـفحه حـاوي فـرم اطالعـات      -3

اي کـه در نمونـه   فردي، الزم است اطالعات را به گونـه 
اید وارد نمایید.نویس فرم آماده نمودهپیش

ــا عالمــت در فــرم ورود کلیــه اطالعــاتی کــه ب
اند الزامی است.مشخص شده

ــدهاي - ــی 1بن ــام،   م9ال ــات ن ــه اطالع ــوط ب رب
شماره ، کد محل تولد،تولدتاریخخانوادگی، نام پدر، نام

، سري و سریال شناسـنامه، کـد محـل صـدور     شناسنامه
داوطلب است که الزم است دقیقاً شناسنامه و شماره ملی

در محل مربوطه وارد گردد.
(کد محل تولد و کد محل صدور شناسنامه داوطلبـان  

این دفترچـه راهنمـا قابـل اسـتخراج     6از جدول شماره 
باشد).می

الزم به ذکر است که چون صدور معافیـت تحصـیلی   
شـدگان مشـمول آزمونهـاي دانشـگاه، براسـاس      پذیرفته

پذیرد، در اعالم کـد ملـی و   شماره ملی فرد صورت می
مطابقت آن با شماره ملی مندرج در کارت ملـی، دقـت   

هرگونـه  الزم را به عمـل آوریـد و در صـورت وجـود    
مغایرت با شماره ملی واقعی و مندرج در کـارت ملـی،   
مسئولیتی متوجه دانشگاه نبوده و با ذینفع برابـر مقـررات   

رفتار خواهد شد.
ــدهاي - ــت  12و11، 10در بن ــان الزم اس داوطلب

خـود را  و مذهبدین،اطالعات الزم درخصوص جنس
نمایند.وارد
ی دارد کـه الزم  اختصاص به اتباع غیر ایران13بند -

را مربوطـه هـاي  گونه داوطلبان یکـی از گزینـه  است این
این بند خـودداري  انتخابانتخاب نمایند. اتباع ایرانی از 

نمایند.
نـام و شـرکت در   کلیه اتباع خارجی متقاضـی ثبـت  

آزمون در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط اعالم شده 
یت اینترنتـی  نام با مراجعه به سـا الزم است در زمان ثبت

ــگاه    ــذیرش دانش ــنجش و پ ــت س ــانی  معاون ــه نش ب
www.azmoon.org ورود به لینک مربوطه نسـبت  و

به تکمیل اطالعـات درخواسـتی اقـدام نماینـد پـس از      
تکمیل اطالعات مورد درخواست در سایت، به این دسته 

رقمـی داده  12از داوطلبان غیرایرانی، یک کـد پیگیـري   
ایست ایـن کـد را دقیقـاً در    بخواهد شد که داوطلب می

فـرم اطالعـات فـردي    13محل مخصوصی کـه در بنـد   
نام اینترنتی وجود دارد درج نمایـد و کـد   تقاضانامه ثبت

پیگیري مزبور را تا زمان پذیرش قطعی حفظ نماید.
داوطلـب چـپ دسـت بـودن خـود را      14در بند -

نماید.انتخاب می
ـ  18الی 15بندهاي - ن ثابـت،  مربوط به شـماره تلف
پسـت  نشانیشماره شهرستان، شماره تلفن همراه و پیش

الکترونیکی داوطلب است. وارد نمودن صـفر در ابتـداي   
باشد.پیش شماره الزامی می

پسـت  نشـانی ورود شـماره تلفـن همـراه و    تبصره :
الکترونیکی الزامی نبوده لیکن وارد نمودن این اطالعـات  

نماید.میامکان ارتباط با داوطلب را تسهیل 
محل سـکونت،  نشانیمربوط به 21الی 19بندهاي -

باشـد کـه   استان محل سکونت و کد پستی ده رقمی مـی 
الزم است داوطلبـان اطالعـات آن را بـا دقـت تکمیـل      

نمایند.
داوطلبان الزم است دقیقاً به صورت مشـخص  نشانی

پالكکوچهخیاباننام شامل : شهرشده در فرم ثبت
10و ... وارد شود. کد پستی الزم است به صـورت  طبقه 

رقم وارد شود.
مربوط بـه نـوع وضـعیت خـدمت وظیفـه      22بند -

داوطلبان مرد است که الزم است بـا توجـه بـه جـدول     
این » 2«مندرج در پیوست شماره وضعیت خدمت وظیفه 

دفترچه راهنما نسبت به تعیین وضـعیت خـدمت وظیفـه    
خود اقدام نمایند.  

مربوط به  آن دسته از داوطلبانی 24و23دهاي بن-
) 1و پیوسـت شـماره (  است که با توجه به بخش ششـم  

دفترچه راهنما، متقاضی استفاده از سـهمیه رزمنـدگان و   
باشند که الزم است پـس از مطالعـه دقیـق    ایثارگران می

شرایط استفاده در آن بخش، نوع سهمیه خود را در فـرم  
ایند.  اطالعات فردي تعیین نم

مربوط به آن دسته از داوطلبانی اسـت کـه   25بند -
باشند.داراي معلولیت جسمی (حسی حرکتی) می

پیوسـت  6و 5، 3معلولین موضـوع بنـدهاي   تذکر :
تواننـد از منشـی و وقـت اضـافه     الف) مـی -3شماره (

استفاده نمایند و معلولین موضوع سایر بنـدهاي پیوسـت   
ی هستند لیکن کلیـه داوطلبـان   مزبور از این قاعده مستثن
بایسـت گـواهی ویـژه    گانـه مـی  موضوع بنـدهاي شـش  

مـاه  داوطلبان معلول را تکمیل و حداکثر تا پایـان بهمـن  
تهـران،  :سال جاري به صورت پست پیشـتاز بـه آدرس  

انتهاي بزرگراه شـهید سـتاري، میـدان دانشـگاه، بلـوار      
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شهداي حصارك، معاونت سنجش و پـذیرش دانشـگاه،   
ارسال نمایند.هابرگزاري آزموناداره 

گانـه  شـش سایر معلولینی که در گروه بنـدي تبصره :
توانند بـا  مذکور قرار نگرفته لیکن نیاز به منشی دارند می

تهیه گواهی معتبـر از معاونـت توانبخشـی اسـتان محـل      
معاونت سنجش و پذیرش دانشـگاه سکونت و ارسال به 

نام اقدام نمایند.ن ثبتنسبت به درخواست خود در زما
پس از ورود اطالعات فردي الزم است کلیه اقـالم  -

اطالعاتی وارد شده را یک بار دیگر بررسی نموده و پس 
تأییـد و  «از اطمینان از صحت اطالعات وارد شده گزینه 

را انتخاب نمایید.» ادامه
ــذکر  ــا در ورود  :ت ــه خط ــروز هرگون در صــورت ب

نام توجه نموده و پس از یستم ثبتهاي ساطالعات به پیام
تأیید «رفع خطاي احتمالی مجدداً نسبت به انتخاب گزینه 

اقدام نمایید.» و ادامه
مربوط به فایـل تصـویر عکـس داوطلبـان     26بند -

در فـرم  » تأیید و ادامه«باشد که پس از انتخاب گزینه می
اطالعات فردي در صورت عدم وجود خطا در اطالعات 

شود. داوطلـب  رم ارسال عکس نمایش داده میارسالی، ف
چـه در  الزم است از قبل فایل عکس خـود را مطـابق آن  

اینجـا  توضیح داده شده آماده نمـوده باشـد. در  51ماده 
فایـل عکـس   » ...Browse«داوطلب با انتخـاب گزینـه  

نماید. پـس از ارسـال فایـل عکـس     خود را مشخص می
یل فرم نمـایش داده  نمونه تصویر فایل مربوطه در کادر ذ

شود. در این مرحله داوطلب الزم است جهت ارسـال  می
و در صـورت نیـاز بـه    » تأیید و ادامه«عکس خود گزینه 

را » مرحله قبلـی «اصالح و یا تغییر اطالعات فردي گزینه 
انتخاب نماید.  

» مرحلـه قبلـی  «داوطلب تنها با انتخاب گزینه تبصره :
ا خواهد داشت لـذا بـه   امکان بازگشت به صفحه قبلی ر

» Back«شود از انتخاب گزینهداوطلبان اکیداً توصیه می
صـورت الزم  مرورگر خود اجتناب نماینـد در غیـر ایـن   

نام را مجـدداً از  ها را بسته و مراحل ثبتاست کلیه پنجره
ابتدا آغاز نمایند.

در صـورت  » تأییـد و ادامـه  «پس از انتخاب گزینه -
، فرم اطالعـات آزمـونی نمـایش    پیغام خطاعدم نمایش

صورت داوطلب الزم اسـت بـا   غیراینو درشودمیداده 
مشاهده نوع خطا نسبت به اصالح فایل عکس و ارسـال  

مجدد آن اقدام نماید.
معـدل مقطـع   التحصـیالن،  در مـورد فـارغ  27بند -

و در مورد دانشجویان، معدل آخرین وضعیت کارشناسی 
.تحصیلی داوطلب است

مربوط به دانشـگاه و یـا مؤسسـه آمـوزش     28بند-
باشد کـه  عالی صادر کننده مدرك تحصیلی داوطلب می

استخراج و در )3(یا )2(باید کد آن را از جدول شماره 
نام درج نماید. دانشجویان سال آخـر  فرم درخواست ثبت

الزم است کد دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی که در آن 
ا در این محل درج نمایند.مشغول به تحصیل هستند ر

این بند، نـوع سـؤاالت   انتخابداوطلب با 29بند -
را که در آزمون باید به آنها پاسـخ دهـد،   ايزبان خارجه
نماید.  مشخص می

هـا  چون زبان خارجه تعداد زیـادي از رشـته  :1تذکر 
فقط انگلیسی است، لذا داوطلبان در تکمیل این بند بایـد  

) مربـوط بـه   1ر جـدول شـماره (  به توضیحات مندرج د
مواد امتحانی رشته انتخابی خود دقت کافی مبذول دارند 

هـاي خارجـه   و توجه داشته باشند کـه سـئواالت زبـان   
هایی که در جدول شـماره  آلمانی یا فرانسه فقط در رشته

) صراحتاً قید شده است، در جلسه آزمون به داوطلبان 1(
هاي دیگر قیـد نشـده   خواهد شد و چنانچه نام زبانارائه

ها فقط انگلیسی خواهد بود.باشد، زبان خارجه آن رشته
به داوطلبانی که یکی از زبانهـاي فرانسـه یـا    :2تذکر

انـد،  آلمانی را به عنوان زبان خارجه خود انتخاب کـرده 
ارائـه هاي مزبـور بـه صـورت تشـریحی     سئواالت زبان

خواهد شد.
ـ مجموعـه مربوط به کد 30بند - انی داوطلـب  امتح

اسـتخراج شـده و در   ) 1(بوده که باید از جدول شماره 
محل مربوطه درج گردد.

کد شـهري اسـت کـه برگـزاري     مربوط به 31بند -
آزمون داوطلب در آن انجـام خواهـد شـد. کـد حـوزه      

) استخراج و 5شماره (جدولامتحانی الزم است از روي 
در محل مربوطه درج گردد.

هـاي انتخـابی   /محلدهاي رشتهمربوط به ک32بند -
) 2باشد که الزم اسـت از جـدول شـماره (   داوطلب می

هاي مربوطه درج گردد.استخراج شده و در محل
پس از ورود کلیه اطالعات آزمـونی و اطمینـان از   -

را انتخـاب  » تأییـد «صحت اطالعات وارد شـده گزینـه   
در صـورت عـدم   » تأییـد «نمایید. پس از انتخاب گزینه 

شـامل کلیـه   هاي داوطلب، فرمـی خطا در انتخابوجود
اطالعات فردي، عکس و اطالعات آزمونی نمـایش داده  

شود. در اینجـا الزم اسـت داوطلـب بـا دقـت کلیـه       می
خود را مـرور نمـوده و در صـورت لـزوم بـه      اطالعات

بـه  » مرحله قبلی«اصالح هر یک از آنها با انتخاب گزینه 
حات الزم را انجام دهد.صفحه مورد نظر مراجعه و اصال

در صورت عدم لزوم اصالح اطالعـات وارد شـده   -
را » اطالعاتتأیید نهایی و ثبت«تواند گزینه داوطلب می

انتخاب نماید.
با توجه به اینکه پس از تأیید نهایی اطالعات، تبصره :

باشد لذا امکان اصالح آن تحت هیچ شرایطی مقدور نمی
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شود اطالعات وارد شـده را  توصیه میبه داوطلبان اکیداً 
به دقت کنترل نموده و در صورت اطمینان از صحت آنها 

نسبت به تأیید نهایی اقدام نمایند.
پس از تأیید نهایی اطالعات، داوطلب یک شـماره  -

نمایـد. بـه   پرونده و کد رهگیري از سیستم دریافت مـی 
شـود شـماره پرونـده و کـد     داوطلبان اکیداً توصیه مـی 

رهگیري خود را تا پایان اعالم نتایج آزمون حفظ نمایند.
نامی داوطلبان جهت مشاهده و چاپ اطالعات ثبت-

توانند از منـوي سـمت راسـت صـفحه، گزینـه      خود می
مربوطه را انتخاب و با وارد نمودن اقالم اطالعاتی مـورد  

نام خود را مشاهده و چاپ نمایند. نیاز اطالعات فرم ثبت
الزم است یک نسخه چاپی از اطالعات خود را داوطلبان 

توزیع کارت ورود به جلسه آزمون حفظ نمایند.مانتا ز
حفظ شماره پرونـده و کـد رهگیـري تـا     :1تذکر مهم 

باشد. در صورتی کـه  پایان اعالم نتایج آزمون الزامی می
به هر دلیلی داوطلب کد رهگیري خود را فرامـوش و یـا   

از منـوي سـمت راسـت، گزینـه     مفقود نماید الزم است 
را انتخــاب و بــا وارد نمــودن » بازیــابی کــد رهگیــري«

اطالعات مورد نیاز کد رهگیري خود را مجدداً دریافـت  
نماید.

در صورت مواجه شدن با هرگونه مشـکل  :2تذکر مهم 
توانید به ترتیب ذیل عمل نمایید :  و یا داشتن سؤال می

رنتـی : مراجعـه بـه    نام اینتمشکل در روند ثبت-الف
از منـوي سـمت   » ارتباط با واحد پشـتیبانی فنـی  «بخش 

راست صفحه اصلی.
ــوابط   -ب ــرایط و ض ــورد ش ــؤال در م ــه س هرگون
سـتاد پاسـخگویی   هـاي : تماس با شماره تلفـن نامثبت

ــگاه :   ــذیرش دانش ــنجش و پ ــت س ، 44861799معاون
44861840و 44867111، 44861762

نام ، نحوه توزیع کارت ورود به ثبتزمان-بخش دهم 
جلسه، زمان برگزاري آزمون و اعالم نتایج : 

نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته :زمان ثبت-53ماده 
هـاي  با اطالعیه دانشگاه از طریق رسـانه اینترنتی نام ثبت

نـام  با توجه به اینکه مهلـت ثبـت  گردد.آغاز میعمومی 
شـود در همـان   طلبان توصیه مـی محدود است لذا به داو

نام خود اقدام نمایند.روزهاي اولیه نسبت به ثبت
کارت ورود به جلسـه آزمـون   دریافت نحوه -54مـاده  

دریافت کارت ورود به جلسـه  کارشناسی ارشد ناپیوسته :
قبـل از  روز 4تـا  3آزمون کارشناسی ارشـد ناپیوسـته   

معاونـت  تـی  و از طریـق سـامانه اینترن  برگزاري آزمـون  

دانشگاه آزاد اسالمی صورت خواهـد  سنجش و پذیرش 
پذیرفت.
چنانچه تعداد داوطلبان آزمون در هـر حـوزه   :1تذکر 

امتحانی به حدنصاب الزم براي تشکیل یک حوزه آزمون 
نرسد، محل برگزاري آزمـون در حـوزه دیگـري تعیـین     

خواهد شد، که به اطالع داوطلبان خواهد رسید.
دریافت کارت ورود برايتوجه به این که با:2تذکر 

به جلسه در اختیـار داشـتن اطالعـات کـارت اعتبـاري      
نام، شماره پرونده و کد رهگیري دریافتی از سـامانه  ثبت
باشد لذا بـه داوطلبـان اکیـداً توصـیه     نام الزامی میثبت
شود در حفظ و نگهداري اطالعات کـارت اعتبـاري،   می

ي خود نهایت دقت و مراقبت شماره پرونده و کد رهگیر
را به عمل آورند.

نـام  شود پس از تکمیل مراحل ثبتتوصیه می:3تذکر
و دریافت کد رهگیري و شماره پرونده، یک نسخه چاپی 

اینترنتـی نـام  ثبتسامانهنام خود را از طریق از فرم ثبت
کارت ورود بـه جلسـه   اینترنتی تهیه و در هنگام دریافت 

فع نقایص احتمالی همراه داشته باشید.  رمشاهده و براي
الزم اسـت داوطلبـان در حفـظ و نگهـداري     :4تذکر

کارت ورود به جلسه خود دقت نماینـد چـون مسـئولین    
هاي آزمون از ورود داوطلبانی که کارت ورود بـه  حوزه

جلسه خود را همراه نداشته باشند، ممانعت خواهند کرد.
یل الکترونیکـی نظیـر   همراه داشـتن هرگونـه وسـا   :5تذکر 

دار و ارتبـاطی و ...  حساب، تلفن همراه و دستگاههاي حافظهماشین
باشد و در صورت عـدم  توسط داوطلبان در جلسه امتحان ممنوع می

رعایت مقررات، این امر تخلف محسوب گردیده و مطابق قانون، بـا  
خاطی رفتار خواهد شد.

شـد  تاریخ برگـزاري آزمـون کارشناسـی ار   -55ماده 
94آزمون دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ناپیوسته :

مـاه سـال   خرداد9و 8، 7هايدر تاریخدانشگاه آزاد اسالمی 
گردد.برگزار میآزمونیبراي تمامی گروههاي 1394

تاریخ اعالم نتایج آزمون کارشناسـی ارشـد   -56مـاده  
ر نیمه نتیجه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دناپیوسته : 

سـامانه اینترنتـی اعـالم    از طریق 1394شهریور ماه دوم
به اطالع عموم خواهد رسید. نتایج آزمون 

دقیـق پسـتی و   نشـانی هنگام درج نمـودن  -57ماده 
هاي ضـروري دانشـگاه، دقـت    تلفن ارتباطی براي تماس

کافی به عمل آید تا پیامها به موقع به شـخص داوطلـب   
برسد.  

تواننـد در  ب اطالعات بیشـتر مـی  داوطلبان براي کس
ســاعات اداري بــه هریــک از واحــدهاي دانشــگاه آزاد 
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و شماره تلفن آنها در انتهـاي دفترچـه   نشانیاسالمی که 
راهنما درج شده اسـت، مراجعـه و یـا تمـاس حاصـل      

نمایند.  

نام و پذیرش بـدون  ضوابط و نحوه ثبت-زدهم یابخش 
کارشناسی : التحصیالن ممتاز مقطع آزمون فارغ

موضـوع  23/3/85مـورخ  732/21براساس ابالغیـه  
هاي درخشـان،  شوراي هدایت استعداد16/11/84جلسه 

التحصــیالن ممتــاز مقطــع دانشــگاه آزاد اســالمی فــارغ
هاي دانشـگاهی خـود   کارشناسی پیوسته و ناپیوسته محل

،را براساس ضوابط و مقررات مذکور در ذیل این بخـش 
ــون در م ــدون آزم ــته  ب ــد ناپیوس ــع کارشناســی ارش قط

پـذیرش  از یـک مجموعـه   متجـانس  یا همنام هايرشته
نماید.می

التحصیالن ممتاز : ضوابط تعیین فارغالف )
داشته باشند.17: معدل کل حداقل 1بند 

سـازي  دانشجویانی که داراي دروس معـادل :1تبصره 
باشـند  17شده باشند اگرچـه داراي معـدل کـل بـاالي     

شوند.ل پذیرش بدون آزمون نمیمشمو
نامه آموزشی آئین47دانشجویانی که از ماده :2تبصره 

(نیمسال جبرانی) استفاده کرده باشـند مشـمول پـذیرش    
شوند.بدون آزمون نمی

التحصیالن برتـر براسـاس تعـداد    درصد فارغهدو: جز2بند 
د شدگان محل دانشگاهی در رشـته مربوطـه و در سـال ورو   نامثبت

باشند.
تعداد ده درصد براساس ظرفیت دوره محاسبه :1تذکر 

محاسـبه شـده داراي   شود و در صورتی که ده درصد می
باشد کوچکترین عدد صحیح بـاالتر مـالك عمـل    اعشار 

گیـرد. در مـورد دوره کارشناسـی پیوسـته در     قرار مـی 
وقت التحصیلی هم داراي دوره پارهصورتی که محل فارغ

هـاي  وره تمام وقت باشد مجموع ظرفیـت و هم داراي د
آنها با هم مالك محاسبه خواهد بود.

ـ رتبـه اکتسابی داوطلب در آزم: 2تذکر  ون ورودي ــ
گیرد.مقطع کارشناسی مالك عمل قرار نمی

التحصیل دوره کارشناسی پیوسـته بایـد   : متقاضیان فارغ3بند 
ـ حداکثر ظرف مدت هشت نیمسال و متقاضیان فـارغ  یل دوره التحص

هاي کارشناسی ناپیوسته باید حداکثر ظرف مدت چهار نیمسال دوره
مذکور را به پایان رسانده باشند.

دانشجویانی که از مرخصی بـدون احتسـاب   :1تبصره 
اند در صورتی مشـمول پـذیرش   استفاده کردهدر سنوات 

هـاي  شوند کـه مجمـوع تعـداد نیمسـال    بدون آزمون می
چهـار راي کارشناسی پیوسـته و  تحصیلی آنها از هشت ب

براي کارشناسی ناپیوسته تجاوز ننموده باشد.
در صورتی که دانشجو پس از هشت نیمسال :2تبصره 

براي کارشناسی پیوسته و چهار نیمسال براي کارشناسـی  
ناپیوسته بتواند براساس ضوابط و مقـررات آموزشـی بـا    

التحصیل اخذ درس معرفی به استاد در ترم تابستانی فارغ
شود مشمول پذیرش بدون آزمون می گردد. بدیهی است 

هـاي تحصـیلی محسـوب    هاي تابستانی جزء نیمسالترم
شود.نمی

هـایی کـه براسـاس    التحصـیالن رشـته  فارغ:3تبصره 
سرفصل مصوب طول مدت تحصیل آنان بـیش از طـول   

توانند از تعریف شده باشد می3هاي مذکور در بند مدت
ش بـدون آزمـون برخـوردار شـوند. (ایـن      مزایاي پذیر

شود و تنها نیاز دانشگاهی نمیموضوع شامل دروس پیش
سرفصل مصوب مالك عمل خواهد بود).

التحصیالن واجد شرایط پذیرش بدون آزمـون در  : فارغ4بند 
هر سال تحصیلی تنها براي یک بار و فقـط در همـان دوره امکـان    

.داشتاستفاده از این امتیاز را خواهند 
از همنام و یا متجانسهايپذیرش دانشجو فقط در رشته:5بند

پذیر است. امکانیک مجموعه
داوطلبـان دوره کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته     :1تذکر 

رشـته/محل از  100زمون مجاز به انتخاب حداکثر آبدون 
ایـن دفترچـه   و دوجدول شـماره یـک  ازیک مجموعه

باشند.راهنما می
اوطلبان مشمول وظیفه عمومی پذیرش بدون د:2تذکر 

آزمــون دوره کارشناســی ارشــد ناپیوســته در صــورت  
ــدن   ــه ش ــتپذیرفت ــابه  الزم اس ــرایط را مش ــایر ش س

شدگان با آزمون این دوره دارا بـوده و در موعـد   پذیرفته



دانشگاه آزاد اسالمی1394آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 

17

از جملـه مـدرك وضـعیت وظیفـه     ،الزمكنام مدارثبت
یوست شماره و شرایط اشاره شده در پعمومی ارائه کنند

.) این دفترچه راهنما را دارا باشند2(
التحصـیالن ممتـاز جهـت    نـام فـارغ  ب ) نحوه ثبـت 

برخورداري از امتیاز پذیرش بدون آزمون :  
نام از متقاضیان استفاده از امتیاز مذکور نیـز تنهـا   ثبت

نـام  شـود کـه مشـابه ثبـت    به صورت اینترنتی انجام می
باشد.ین دوره میداوطلبان شرکت در آزمون ا

متقاضیان استفاده از ایـن امتیـاز بـا پرداخـت     :6بند 
به صـورت  نام را ریال یک کارت اعتباري ثبت250000
نمایند.میخریدارياینترنتی 

نام براي پذیرش بدون وجه فوق تنها بابت ثبتتبصره :
باشد لذا داوطلبانی کـه مایـل بـه شـرکت در     آزمون می

زم است دو کارت اعتباري جمعاً بـه  آزمون نیز باشند  ال
خریـداري بـه صـورت اینترنتـی    ریال را 850000مبلغ 

نمایند.  
تکمیل فرم اطالعـات فـردي بـراي متقاضـیان     :7بند 

پذیرش بدون آزمون کامالً مشـابه مراحـل تکمیـل فـرم     
باشد با ایـن  مربوطه براي داوطلبان شرکت در آزمون می

در این قسـمت  ضروري غیر بندهاي برخی ازتفاوت که 
حذف شده است.

پس از تکمیل فرم اطالعات فـردي متقاضـیان   :8بند 
فـرم  الزم اسـت استفاده از امتیاز پذیرش بـدون آزمـون   

نـویس آن در   اطالعات تکمیلی را کامل نمایند که پـیش 
درج گردیـده اسـت. بـه داوطلبـان     این دفترچه راهنمـا  

اینترنتـی فـرم   نـام از شروع به ثبـت لگردد قبتوصیه می
نویس مندرج در دفترچـه را بـا اطالعـات صـحیح     پیش

تکمیل نموده، سپس اقدام به انتقال اطالعات آن بـه فـرم   
نام اینترنتی نمایند.ثبت

رشــته/محل 100تواننــد حــداکثر تــا داوطلبــان مــی
دوره بــدون آزمــون دردانشـگاهی از یــک مجموعـه را   

انتخاب نمایند.
ــذکر : ــ ت ــذیرش ف ــت پ ــه اول در اولوی رد در مرحل
باشـد لکـن   راغت از تحصیل میفدانشگاهی رشته/محل

چنانچه به هر دلیلی (محدودیت ظرفیت پذیرش و یا عدم 
دانشـگاهی فراغـت   محلدایر بودن رشته مورد تقاضا در 

از تحصیل) امکان پذیرش فرد در واحد محل تحصیل در 
اشد وجود نداشته ب)دوره کارشناسی (پیوسته یا ناپیوسته

گانه وي مـالك بررسـی قـرار خواهـد     100هاي اولویت
گرفت.  

هاي مهم :    ج) توضیحات و توصیه
گردد امتیـاز پـذیرش بـدون آزمـون در     تأکید می-1

التحصـیالن ممتـاز   دانشگاه آزاد اسالمی تنها مختص فارغ
نـام و  باشد لذا سایر افراد از ثبتدانشگاه آزاد اسالمی می

ضا در این زمینه خودداري نمایند.ارسال هرگونه تقا
متقاضیان استفاده از امتیاز پذیرش بـدون آزمـون   -2

اکیداً از ارسال هرگونه مدرك و سند و یا تصاویر آنها به 
خـودداري نماینـد.   معاونت سنجش و پذیرش دانشـگاه 

رأساً نسبت به استعالم وضعیت این معاونتبدیهی است 
التحصیالن دانشـگاه  فارغاین گونه متقاضیان از اداره کل 

اقدام خواهد نمود.
نـام  از آنجایی که صرف دارا بودن شـرایط ثبـت  -3

براي پذیرش بـدون آزمـون بـه منزلـه قبـولی نیسـت و       
باشـد  پذیرش براساس ظرفیت موجود و اولویت افراد می

لذا بـه منظـور اسـتفاده از امکـان قبـولی در آزمـون در       
ون بـه داوطلبـان   صورت عدم پذیرش از طریق بدون آزم

ارشـد کارشناسـی دوره گردد کـه در آزمـون   توصیه می
ناپیوسته نیز شرکت نمایند.  

دانشـگاه آزاد اسـالمی   معاونت سنجش و پذیرش-4
نام واجدین شرایط پـذیرش را  پس از انقضاء مهلت ثبت

بندي نموده و بـا توجـه بـه ظرفیـت     براساس معدل رتبه
محل رشـته/ لویـت  مربوطه پـذیرش ایـن افـراد را بـا او    

انجام خواهـد  گانه وي 100هاي و سپس انتخابتحصیل 
نام این افـراد و  گردد صرف ثبتداد. از این رو تأکید می

تأیید واجد شرایط بـودن آنـان بـه منزلـه قبـولی تلقـی       
گردد.  نمی

پذیرفته شدگان از طریـق امتیـاز پـذیرش بـدون     -5
ـ رشـته/ آزمون تنها مجاز به تحصـیل در   گاهی محل دانش

معاونت سـنجش و پـذیرش دانشـگاه   تعیین شده توسط 
نـام، پـذیرش آنهـا    خواهند بود و در صورت عدم ثبـت 

منتفی تلقی خواهد شد.
دانشجویانی که از طریـق امتیـاز پـذیرش بـدون     -6

کننـد حـق   نـام مـی  هاي دانشگاهی ثبـت آزمون در محل
درخواست انتقـال بـه سـایر محـل هـاي دانشـگاهی را       

ت. نخواهند داش
ممتـاز دوره بـدون   شـدگان  اعالم نتایج پذیرفتـه -7

از طریق سامانه اینترنتی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته
خواهـد  azmoon.comها به آدرس اعالم نتایج آزمون

بود.
متقاضی استفاده از امتیـاز پـذیرش   تذکر مهم : داوطلبان مرد 

ـ  بدون آزمون الزم است  )  2ت (مقررات و ضوابط منـدرج در پیوس
مربوط به مشموالن خدمت وظیفه عمومی را نیز رعایت نمایند.



دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته بدون آزموننویس اطالعات تکمیلیپیش« 
» التحصیالن ممتاز مقطع کارشناسیویژه فارغ94سال 

 کارشناسی مقطع تحصیلی دوره :

کارشناسیالتحصیلی  در مقطع رشته فارغ:

لــی فراغت از تحصیـمحل دانشگاه:

کارشناسیمعدل کل مقطع:

 کارشناسی نیمسال پذیرش در مقطع:

کارشناسیالتحصیلی از مقطع نیمسال فارغ :

 : تاریخ دقیق فراغت از تحصیل

کد مجموعه انتخابی :

 انتخابی : /واحدهاي رشتهکد

هـاي مجموعـه  انتخـابی    انتخابی، مایلم توسط دانشگاه در یکی از رشته/محلهاي/محلدر صورت کسب حدنصاب معدل و عدم پذیرش در یکی از رشته
پذیرش شوم.
و 27المللی و برون مرزي (ماده ز شرایط و ضوابط پذیرش و شهریه واحدها و مراکز بینبا مطالعه دقیق دفترچه راهنماي دوره کارشناسی ارشد و اطالع ا

100هـاي  المللی و برون مرزي را در انتخابام (ویژه داوطلبانی که یکی از واحدها و یا مراکز بینتذکر مهم ذیل آن) نسبت به انتخاب این واحدها اقدام نموده
اند).گانه خود منظور نموده

 پیوستهکارشناسی ناپیوستهکارشناسی

صحیحاعشار
/

سالماهزرو

کد واحد : کد رشته:-11کد واحد : کد رشته:-1
کد واحد : کد رشته: -12کد واحد : کد رشته: -2
00کد واحد : کد رشته:-3
00کد واحد : کد رشته:-4
00کد واحد : کد رشته:-5
کد واحد : کد رشته:-96کد واحد : کد رشته:-6
کد واحد : کد رشته:-97کد واحد : کد رشته:-7
کد واحد : کد رشته:-98کد واحد : کد رشته:-8
کد واحد :کد رشته:-99کد واحد : کد رشته:-9

کد واحد : کد رشته:-100کد واحد : کد رشته:-10
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

    گروه  علوم پزشکی

پرستاري  -  1100

 -5پرستاري کودکان،          - 4سالمت روان و روان پرستاري،          - 3پرستاري بهداشت جامعه،          - 2پرستاري داخلي ،جراحي،          - 1

زبان - 9روان پرستاري،          - 8پرستاري بهداشت مادران و نوزادان،          - 7پرستاري بهداشت روان،          - 6پرستاري مادران و نوزادان،         

عمومي انگليسي

1234567891011121314151617:شماره درس 

        10405532110002 پرستاري داخلی ،جراحی

        10406330202202 پرستاري سالمت جامعه

        10407220401302 پرستاري کودکان

        10408220200242 روان پرستاري

سم شناسی  -  1200

زبان عمومي - 4شيمي عمومي،          - 3زيست شناسي،          - 2بيوشيمي عمومي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

             106031111 سم شناسی

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی  -  1300

کليات بهداشت عمومي - 6کليات مديريت،          - 5اقتصاد کالن،          - 4اقتصاد خرد،          - 3آمار،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

           10109221142 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

علوم بهداشتی در تغذیه  -  1310

زبان انگليسي عمومي - 4فيزيولوژي،          - 3بيوشيمي عمومي،          - 2تغذيه اساسي و تغذيه کاربردي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

             101124222 علوم بهداشتی در تغذیه

آموزش بهداشت  -  1350

زيست شناسي عمومي - 5روانشناسي،          - 4بهداشت عمومي،          - 3جامعه شناسي،          - 2زبان عمومي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

            1011122321 آموزش بهداشت
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

نظارت بر امور دارویی  -  1400

زبان انگليسي عمومي - 5فارماسيوتيکس،          - 4کنترل ميکروبي داروها،          - 3کنترل فيزيکو شيميايي داروها،          - 2داروشناسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

            1030432212 نظارت بر امور دارویی

شیمی دارویی  -  1415

بيوشيمي - 5زيست شناسي،          - 4شيمي تجزيه،          - 3شيمي آلي،          - 2زبان انگليسي عمومي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

            3032811111 شیمی دارویی

    گروه  دامپزشکی

انگل شناسی دامپزشکی  -  9129

 -4،         (کرمهاي پهن)اصول کرم شناسي دامپزشکي - 3،         (کرمهاي گرد)اصول کرم شناسي دامپزشکي - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

اصول روشهاي تشخيص آلودگيهاي انگلي - 6اصول حشره شناسي دامپزشکي،          - 5اصول تک ياخته شناسي دامپزشکي،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

           10507111111 انگل شناسی دامپزشکی

بافت شناسی دامپزشکی  -  9130

کالبدشناسي - 5بافت شناسي اختصاصي،          - 4بافت شناسي عمومي،          - 3جنين شناسي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

            1052222332 بافت شناسی دامپزشکی

قارچ شناسی دامپزشکی  -  9131

ايمني شناسي - 4ميکروب شناسي عمومي،          - 3قارچ شناسي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

             105082411 قارچ شناسی دامپزشکی
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

فیزیولوژي دامپزشکی  -  9132

بيوشيمي - 4فيزيولوژي،          - 3آناتومي و بافت شناسي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

             105152242 فیزیولوژي دامپزشکی

باکتري شناسی دامپزشکی  -  9133

ويروس شناسي - 4ايمني شناسي و قارچ شناسي،          - 3باکتري شناسي عمومي واختصاصي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

             105362421 باکتري شناسی دامپزشکی

بهداشت وکنترل کیفی مواد غذایی  -  9134

 -5شيمي مواد غذايي،          - 4اصول نگهداري مواد غذايي،          - 3ميکروب شناسي مواد غذايي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

کليات بهداشت و کنترل کيفي مواد غذايي

1234567891011121314151617:شماره درس 

            1053711111 بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

    گروه  علوم انسانی

جغرافیاي پزشکی  -  2100

جفرافياي پزشکي، - 5متون تخصصي،          - 4مباني محيط زيست،          - 3مباني جغرافياي انساني،          - 2مباني جغرافياي طبيعي،          - 1

بهداشت عمومي - 6   

1234567891011121314151617:شماره درس 

           21538112131 جغرافیاي پزشکی

مجموعه زبان و ادبیات عرب  -  2110

ترجمه و اعراب گذاري - 5تاريخ ادبيات،          - 4،         (بالغت)معاني و بيان و بديع - 3صرف و نحو،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

ترجمه از عربي به فارسي و بالعکس - 6متون ادبي،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

           20203112233 مترجمی  زبان  عربی

           20205122222 زبان و ادبیات عرب
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

زبانشناسی  همگانی  -  2120

زبان شناسي - 3دستور زبان فارسي،          - 2زبان تخصصي انگليسي يا فرانسه،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

              20390233 زبانشناسی  همگانی

مجموعه سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی  -  2130

اصول تفسير عکس هاي هوايي و - 4رياضيات و آمار احتماالت،          - 3شناخت و ارزيابي محيط زيست،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

هيدرواقليم - 6مباني جغرافياي طبيعي و سيستم اطالعات جفرافيايي،          - 5سنجش از دور،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

           21525323322 سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی

مطالعات-  سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 

آب و خاك

21543323322           

مطالعات-  سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 

شهري و روستایی

21544323322           

- سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 

مدیریت مخاطرات محیطی

21545323322           

- سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 

هواشناسی ماهواره اي

21546323322           

(ره)شناخت اندیشه هاي امام خمینی  -  2140

 -4،         (بدايه الحکمه  )فلسفه  - 3،         (س)واليت فقيه امام خميني و مبحث واليت فقيه از کتاب البيع حضرت امام  - 2ادبيات فارسي،          - 1

1کفايه االصول جلد  - 7،         (کتاب جهاد ، امر به معروف و نهي از منکر  )تحرير الوسيله  - 6منطق،          - 5،         (تلخيص االلهيات  )کالم 

1234567891011121314151617:شماره درس 

(ره) شناخت اندیشه هاي امام خمینی  204421322232          

مجموعه علوم قرآن وحدیث  -  2150

علوم بالغت - 5علوم حديث،          - 4تفسير و علوم قرآن،          - 3زبان عربي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

علوم  قرآن  و حدیث-  الهیات و معارف اسالمی  2040524433            

اصول دین و معارف علوي-  نهج البالغه  2044124343            

            2044524343 علوم حدیث

            2044924433 علوم قرآن و حدیث
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

علوم ارتباطات اجتماعی  -  2160

شناخت وسايل ارتباط جمعي ، نظريه هاي ارتباط اجتماعي ، ارتباط بين المللي ، )مباني کلي ارتباط جمعي  - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

 -4،         (خبرنويسي ، گزارش خبري وشيوه نگارش فارسي ) اصول روزنامه نگاري  - 3،         (مخاطبان ارتباطات جمعي و آثار اجتماعي ارتباطات 

کاربرد آمار وروش تحقيق - 5تاريخ معاصر ايران و جهان و مسايل بين المللي مهم معاصر،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

            2051712121 علوم ارتباطات اجتماعی

            2051912121 علوم ارتباطات اجتماعی ـ روابط عمومی

            2054412121 مطالعات فرهنگی و رسانه

فرهنگ  و زبانهاي  باستانی  -  2170

تاريخ، آراءعقايدوزبانهاي ايران پيش ازاسالم - 2،         (انگليسي يافرانسه ياآلماني )زبان تخصصي  - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

               2110511 فرهنگ  و زبانهاي  باستانی

فقه شافعی  -  2180

اصول - 4فقه،          - 3زبان عربي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

فقه شافعی-  الهیات و معارف اسالمی  204212443             

مجموعه فلسفه  -  2190

رياضيات - 6فلسفه عمومي،          - 5منطق عمومي،          - 4فلسفه اسالمي،          - 3فلسفه غربي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

عمومي

1234567891011121314151617:شماره درس 

           21002111000 فلسفه

منطق-  فلسفه  21006100211           

مجموعه ادیان وعرفان  -  2200

اديان - 4عرفان اسالمي،          - 3زبان عربي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

ادیان  و عرفان-  الهیات و معارف اسالمی  204012434             

             204112342 عرفان  اسالمی
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

مجموعه امور فرهنگی  -  2210

مديريت - 5آمار و روش تحقيق،          - 4نظريه هاي فرهنگي،          - 3تئوري هاي سازمان و مديريت،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

فرهنگ و هنر ايران و جهان - 6نهادهاي فرهنگي در ايران،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

مدیریت امور فرهنگی-  امور فرهنگی  21240233333           

           21241233333 امور فرهنگی ـ برنامه ریزي امور فرهنگی

مجموعه ایرانشناسی  -  2220

جغرافياي - 5زبان عربي،          - 4تاريخ تمدن و فرهنگ ايران زمين،          - 3زبان وادبيات فارسي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

تاريخ اسالم - 6شهري و منطقه اي ايران،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

           21126232212 ایرانشناسی گرایش ایرانشناسی عمومی

تاریخ-  ایرانشناسی گرایش ایرانشناسی  21127232212           

مجموعه تاریخ  -  2230

تاريخ ايران - 6تاريخ جهان،          - 5تاريخ اسالم،          - 4تاريخ ايران باستان،          - 3زبان عربي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

دوره اسالمي

1234567891011121314151617:شماره درس 

تاریخ ایران باستان-  تاریخ  21108222111           

           21114224121 تاریخ انقالب اسالمی

           21116201102 تاریخ  فرهنگ و تمدن اسالمی

تاریخ عمومی جهان- تاریخ  21118221112           

تاریخ اسالم- تاریخ  21119221112           

تاریخ ایران اسالمی- تاریخ  21120221112           

مطالعات خلیج فارس-  تاریخ  21122221112           

مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز-  تاریخ  21123221112           

اسناد و مدارك آرشیوي و نسخه شناسی-  تاریخ  21124221112           

           21132221112 تاریخ تشیع

مجموعه تاریخ وفلسفه علم  -  2240

کليات فرهنگ وتمدن - 7عربي،          - 6رياضيات،          - 5فيزيک،          - 4منطق،          - 3فلسفه،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

اسالمي

1234567891011121314151617:شماره درس 

          210031222200 فلسفه علم

          211332002333 تاریخ علم گرایش ریاضی در جهان اسالم
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

          211342002333 تاریخ علم گرایش نجوم در جهان اسالم

          211352002333 تاریخ علم گرایش فیزیك و فناوري در جهان اسالم

          211362002333 تاریخ علم گرایش طب و داروسازي در جهان اسالم

مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی  -  2250

رشد و - 5فيزيولوژي ورزشي،          - 4اصول و مباني تربيت بدني،          - 3آماروسنجش واندازه گيري،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

روانشناسي عمومي ورشد، - 8آناتومي وحرکت شناسي،          - 7مديريت و برنامه ريزي در تربيت بدني،          - 6تکامل و يادگيري حرکتي،         

مباني رواني اجتماعي تربيت بدني و ورزش - 10تاريخ تربيت بدني و ورزش،         - 9  

1234567891011121314151617:شماره درس 

بیومکانیك ورزشی- تربیت بدنی و علوم ورزشی 214113222214100       

روانشناسی ورزشی-  تربیت بدنی و علوم ورزشی  214183222211400       

       214202120000022 جامعه شناسی ورزشی

مدیریت بازاریابی در ورزش- مدیریت ورزشی 214213221241200       

       214223221241200 مدیریت ورزشی

       214233224212100 فیزیولوژي ورزشی

       214243222411200 رفتار حرکتی

فیزیولوژي فعالیت بدنی و-  فیزیولوژي ورزشی 

تندرستی

214353224212100       

تغذیه ورزش-  فیزیولوژي ورزشی  214363224212100       

       214373222114200 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی

فیزیولوژي فعالیت ورزشی بالینی-  فیزیولوژي ورزشی  214403224212100       

مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی-  مدیریت ورزشی  214413221241200       

مدیریت اوقات فراغت ورزشهاي-  مدیریت ورزشی 

تفریحی

214423221241200       

مدیریت راهبردي در سازمان هاي-  مدیریت ورزشی 

ورزشی

214433221241200       

فیزیولوژي فعالیت ورزشی محض-  فیزیولوِژي ورزشی  214443224212100       

مدیریت رسانه هاي ورزشی-  مدیریت ورزشی  214453221241200       

مدیریت رویدادهاي ورزشی-  مدیریت ورزشی  214463221241200       

حرکات-  آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی 

اصالحی

214533222114200       

امدادگر-  آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی 

ورزشی

214543222114200       

فیزیولوژي ورزشی کاربردي-  فیزیولوژي ورزشی  214553224212100       

رشد حرکتی-  رفتار حرکتی  214563222411200       

یادگیري و کنترل حرکتی-  رفتار حرکتی  214573222411200       
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

مجموعه جغرافیا  -  2260

مباني - 5مباني جغرافياي شهري وروستايي،          - 4مباني جغرافياي انساني،          - 3فلسفه جغرافيا،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

اصول و روش هاي برنامه - 9مباني جغرافياي سياسي وايران،          - 8آمار،          - 7جاذبه هاي توريستي ايران،          - 6جغرافياي طبيعي،         

ريزي منطقه اي

1234567891011121314151617:شماره درس 

        21501222300100 جغرافیاوبرنامه  ریزي شهري

        21506221110230 جغرافیاي  سیاسی

        21518221300200 جغرافیا و برنامه ریزي روستایی

        21532321123100 جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري

        21537210220103 برنامه ریزي آمایش سرزمین

(اکوتوریسم) طبیعت گردي  21539321123100        

(اقلیم شناسی) آب و هوا شناسی  21541210031210        

طبیعی و انسانی-  مخاطرات محیطی  21542213030100        

برنامه ریزي محیطی-  ژئومورفولوژي  21547210031210        

آمایش شهري-  جغرافیا و برنامه ریزي شهري  21548222300100        

محیط زیست شهري-  جغرافیا و برنامه ریزي شهري  21549222300100        

بهسازي و نوسازي-  جغرافیا و برنامه ریزي شهري 

شهري

21550222300100        

برنامه ریزي مسکن-  جغرافیا و برنامه ریزي شهري  21551222300100        

برنامه ریزي-  جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري 

گردشگري منطقه اي

21553321123100        

برنامه ریزي-  جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري 

فضایی مجتمع هاي گردشگري

21561321123100        

مجموعه حسابداري ومدیریت مالی  -  2270

مديريت - 6رياضي وآمار،          - 5حسابرسي،          - 4حسابداري صنعتي،          - 3حسابداري مالي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

اقتصادخردوکالن - 8مديريت ريسک وسرمايه گذاري،          - 7مالي،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

         2124521003432 مدیریت مالی

         2130123223200 حسابداري

         2130222233000 حسابرسی
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

مجموعه حقوق  -  2280

 -6متون فقه،          - 5آيين دادرسي مدني،          - 4حقوق تجارت،          - 3حقوق مدني،          - 2زبان تخصصي انگليسي يا فرانسه،          - 1

 -11حقوق اساسي،         - 10حقوق اداري،         - 9حقوق بين الملل عمومي،          - 8حقوق جزاي اختصاصي،          - 7حقوق جزاي عمومي،         

متون تخصصي عربي، - 15اصول فقه،         - 14آيين دادرسي کيفري،         - 13حقوق بين الملل خصوصي،         - 12،        (تعهدات  )حقوق مدني 

حقوق ماليه و مباني علم اقتصاد - 17حقوق ثبت اسناد وامالک،         - 16  

1234567891011121314151617:شماره درس 

2080420000002010100000 حقوق  بین  الملل

2080510001220000020000 حقوق  جزا و جرم  شناسی

2080713111000000000000 حقوق  خصوصی

2080810000001221000000 حقوق  عمومی

2082322200001000100000 حقوق تجارت بین الملل

2083523102010000000030 حقوق ثبت اسناد و امالك

2083723023110000012000 معارف اسالمی و حقوق گرایش حقوق خانواده

2083810003220000003200 فقه و حقوق جزا

اقتصادي-  حقوق مالی  2084024302000000000003

مجموعه روانشناسی  -  2290

آمار و روش - 3،         (علم النفس وروانشناسي جديد)تاريخچه روانشناسي - 2،         (متون کتابهاي روانشناسي عمومي)زبان تخصصي انگليسي - 1

روانسنجي - 6روانشناسي عمومي وروانشناسي فيزيولوژيک،          - 5،         (کودک،بزرگسال،استثنايي)آسيب شناسي رواني - 4تحقيق،         

روانشناسي تربيتي - 8روانشناسي رشدوشخصيت،          - 7وآزمونهاي روانشناختي،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

عقب ماندگان ذهنی-  کودکان استثنایی  2061122233331         

         2070122233231 روانشناسی  بالینی

         2070222222133 روانشناسی  تربیتی

         2070322223131 روانشناسی  شخصیت

صنعتی و سازمانی- روانشناسی 2070422313331         

         2070523213131 روانشناسی عمومی

(روانسجی) سنجش و اندازه گیري  2070822332332         

روانشناسی مثبت گرا-  روانشناسی اسالمی  2071523213131         

مجموعه زبان  آلمانی  -  2300

زبان تخصصي آلماني - 2زبان عمومي آلماني،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

               2033224 آموزش  زبان  آلمانی

               2033424 زبان و ادبیات آلمانی
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

مجموعه زبان انگلیسی  -  2310

نظريه هاي ترجمه،زبان شناسي، ادبيات - 4،         (ادبيات انگليسي)زبان تخصصي  - 3،         (آموزش زبان)زبان تخصصي - 2زبان عمومي،          - 1

(... سياسي ، اجتماعي ، اسناد و)فارسي  ، ترجمه متون 

1234567891011121314151617:شماره درس 

             203112030 زبان  وادبیات  انگلیسی

             203122300 آموزش  زبان  انگلیسی

             203152003 مترجمی  زبان  انگلیسی

مجموعه زبان فرانسه  -  2320

 -5نقدوتئاتر،          - 4آواشناسي،واژه شناسي،امثال وتعبيرات،          - 3درک مفهوم متون ونگارش،          - 2،         4و3و2و1گرامر  - 1

نگارش - 9زبان شناسي فرانسه،          - 8ترجمه فرانسه به فارسي،          - 7ترجمه فارسي به فرانسه،          - 6،         20تا16قرون )شعروادبيات )

پيشرفته

1234567891011121314151617:شماره درس 

        20322633000044 آموزش  زبان  فرانسه

        20323633003500 مترجمی  زبان  فرانسه

ادبی- زبان وادبیات فرانسه 20395633440000        

مجموعه زبان وادبیات فارسی  -  2330

5،         (تاريخ ادبيات ، فنون ادبي ، دستور زبان )کليات مسائل ادبي  - 4نثر فارسي،          - 3نظم فارسي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

عربي- 

1234567891011121314151617:شماره درس 

            2010124442 زبان  وادبیات  فارسی

ادبیات مقاومت-  زبان و ادبیات فارسی 2010514442            

-فارسی )ادبیات تطبیقی -  زبان و ادبیات فارسی 

(عربی

2010814442            

ادبیات کودك و نوجوان-  زبان و ادبیات فارسی  2010914442            

            2011324442 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

ادبیات پایداري- زبان و ادبیات فارسی 2011514442            

مجموعه علوم اجتماعی  -  2340

مفاهيم و اصول مکاتب مردم شناسي، - 4نظريه هاي جامعه شناسي،          - 3روش تحقيق،          - 2زبان عمومي و تخصصي انگليسي،          - 1

حوزه - 8آمار و رياضي،          - 7مفاهيم حوزه هاي مختلف جامعه شناسي،          - 6جمعيت شناسي و مفاهيم انساني جمعيت شناسي،          - 5

...روانشناسي عمومي ، خانواده و تحوالت آن ، حقوق زن در اسالم ، تغييرات اجتماعي و : تخصصي مطالعات زنان شامل 

1234567891011121314151617:شماره درس 

         2051224200020 پژوهش  علوم  اجتماعی

         2051822200003 مطالعات زنان ـ زن و خانواده
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

حقوق زن در اسالم-  مطالعات زنان 2052022200003         

مردم شناسی-  علوم اجتماعی  2052922230000         

جامعه شناسی- علوم اجتماعی  2053222200300         

جمعیت شناسی- علوم اجتماعی  2053322203000         

         2054222200300 جامعه شناسی انقالب اسالمی

مجموعه علوم اقتصادي  -  2350

مجموعه دروس - 6اقتصادکالن،          - 5اقتصادخرد،          - 4آمار واقتصادسنجي،          - 3رياضيات،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

انرژي - 7،         (تجارت بين الملل،ماليه بين الملل،بخش عمومي،پول وبانکداري،اقتصاد اسالمي)تخصصي

1234567891011121314151617:شماره درس 

          209122224430 توسعه  اقتصادي  و برنامه ریزي

          209142224430 علوم  اقتصادي

          209252224430 برنامه ریزي سیستمهاي اقتصادي

          209263224432 اقتصادانرژي

          209272224430 اقتصاد اسالمی

          209292224430 بانکداري اسالمی

زیست اخالق اسالمی  -  2355

 -6حقوق و زيست اخالقي،          - 5زيست شناسي عمومي،          - 4زبان فارسي،          - 3زبان عربي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

جنبه هاي فلسفي و ديني اخالق - 7فقه و فلسفه اسالمي،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

          206371111111 زیست اخالق اسالمی

1مجموعه علوم تربیتی   -  2360

اصول و - 5آمار و روش هاي تحقيق،          - 4روش ها و فنون تدريس،          - 3روانشناسي تربيتي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

تعليم - 9تکنولوژي آموزشي،          - 8مقدمات برنامه ريزي درسي وآموزشي،          - 7مديريت آموزشي،          - 6فلسفه تعليم و تربيت،         

(آراء تربيتي فالسفه اسالم وغرب)وتربيت اسالمي

1234567891011121314151617:شماره درس 

برنامه ریزي آموزشی-  علوم  تربیتی  20614223221310        

تعلیم و تربیت-  تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 

اسالمی

20619222230103        

تکنولوژي آموزشی-  علوم تربیتی  20631224200240        

برنامه ریزي درسی- علوم تربیتی  20633222221310        

        20634221322100 تحقیقات آموزشی

        20636122101220 آموزش بزرگساالن

        21212212223210 مدیریت  آموزشی

30



گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

2مجموعه علوم تربیتی   -  2370

 -4روش ها و فنون تدريس در مقاطع پيش دبستاني و ابتدايي،          - 3مباني و اصول آموزش و پرورش،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

 -6مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي با تأکيد بر مقاطع پيش دبستاني و ابتدايي،          - 5آمار و روش هاي تحقيق در علوم تربيتي،         

روانشناسي رشد

1234567891011121314151617:شماره درس 

آموزش و پرورش ابتدائی-  علوم تربیتی  20622111111           

           20623111111 علوم تربیتی ـ آموزش و پرورش پیش دبستانی

آموزش و پرورش تطبیقی- علوم تربیتی 20640111111           

مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل  -  2380

4اصول روايط بين الملل وسازمانهاي بين المللي،          - 3جامعه شناسي سياسي وبنيانهاي علم سياست،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

 -7تحوالت سياسي واجتماعي ايران از صفويه تاامروز،          - 6انديشه هاي سياسي در ايران واسالم،          - 5انديشه هاي سياسي در غرب،         - 

تاريخ روابط بين الملل - 8مسائل سياسي واقتصادي کشورهاي درحال توسعه،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

         2081011311122 روابط بین  الملل

         2081212121311 علوم  سیاسی

         2081613034111 اندیشه سیاسی در اسالم

مجموعه علم اطالعات و دانش شناسی  -  2390

آمار و روش - 4آشنايي با فناوري اطالعات و ارتباطات،          - 3مباني و روش هاي آموزش سواد اطالعاتي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

مرجع شناسي - 8مديريت کتابخانه ها و مراکز اطالع رساني،          - 7آشنايي با مديريت دانش،          - 6سازماندهي منابع،          - 5تحقيق،         

فراهم آوري و توسعه - 12آشنايي با علم سنجي،         - 11پايگاه هاي اطالعاتي،         - 10نرم افزارهاي کتابخانه اي،         - 9عمومي و تخصصي،         

مواد و خدمات براي کودکان و نوجوانان - 14اصول کار مرجع،         - 13مجموعه،        

1234567891011121314151617:شماره درس 

مدیریت کتابخانه هاي- علم اطالعات و دانش شناسی

دانشگاهی

2171322222222002200   

مطالعات کتابخانه هاي- علم اطالعات و دانش شناسی

عمومی

2171422320012000022   

مدیریت اطالعات- علم اطالعات و دانش شناسی 2171522222200220000   

کتابخانه هاي- علم اطالعات و دانش شناسی

آموزشگاهی

2171622222200220000   

   2171722222200220000 علم اطالعات و دانش شناسی

مدیریت کتابخانه هاي-  علم اطالعات و دانش شناسی 

دیجیتال

2171822222200220000   

31



گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

مجموعه فقه ومبانی حقوق اسالمی  -  2400

حقوق تجارت - 5اصول فقه،          - 4فقه،          - 3زبان عربي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

فقه  ومبانی  حقوق  اسالمی-  الهیات و معارف اسالمی  2040712430            

            2045012432 فقه و حقوق خصوصی

            2083924430 فقه مقارن و حقوق جزاي اسالمی

مجموعه فلسفه وکالم اسالمی  -  2410

منطق - 4فلسفه وکالم اسالمي،          - 3زبان عربي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

             204102343 فلسفه  و حکمت  اسالمی

فلسفه اسالمی-  فلسفه و کالم اسالمی  204262343             

کالم اسالمی-  فلسفه و کالم اسالمی  204392343             

مجموعه محیط زیست  -  2420

مباني حقوق، - 5آلودگي هاي محيط زيست،          - 4روش هاي آماري،          - 3شناخت محيط زيست،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

اصول وروشهاي برنامه - 9اصول ومفاهيم آموزش محيط زيست،          - 8کليات حقوق محيط زيست،          - 7مقدمات حقوق بين الملل،          - 6     

آمار و روش هاي تحليل سيستم ها - 12مباني مديريت،         - 11اکولوژي عمومي،         - 10ريزي درسي،        

1234567891011121314151617:شماره درس 

مدیریت محیط زیست-  محیط زیست  21189330200000222     

برنامه ریزي محیط زیست-  محیط زیست  21192330200000222     

آموزش محیط زیست-  محیط زیست  21199222200033000     

     21265320233300000 حقوق محیط زیست

مدیریت در سوانح طبیعی  -  2421

:مکانيک جامدات شامل  - 3 ، معادالت ديفرانسيل ، آمار و احتماالت،         2و1رياضي عمومي :رياضيات شامل  - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

زمين شناسي - 6مباني سازمان و مديريت،          - 5هيدرولوژي و هيدروليک،          - 4،         1مقاومت مصالح و تحليل سازه هاي 

1234567891011121314151617:شماره درس 

(سیل و زلزله) مدیریت در سوانح طبیعی  21197111111           
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

مجموعه مدرسی الهیات ومعارف اسالمی  -  2430

اطالعات عمومي - 6ادبيات فارسي،          - 5منطق،          - 4کالم،          - 3فلسفه،          - 2تفسير،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

فلسفه و کالم اسالمی-  مدرسی الهیات و معارف اسالمی  20434244331           

تاریخ اسالم و ریشه-  مدرسی الهیات و معارف اسالمی 

هاي انقالب اسالمی

20435244331           

اخالق و تربیت-  مدرسی الهیات و معارف اسالمی 

اسالمی

20436244331           

مجموعه مدیریت اجرایی  -  2440

دانش مسائل روز در زمينه - 4،         (به زبان فارسي)درک متون مديريت - 3نظريه هاي عمومي مديريت،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

رياضيات عمومي - 6آمادگي و استعداد تحصيلي ويژه رشته هاي مديريت،          - 5مديريت موسسات توليدي ، خدماتي و طرح هاي عمراني،         

 دوره فني ومهندسي2و1

1234567891011121314151617:شماره درس 

           21215221220 مدیریت  اجرایی

           21237121220 مدیریت شهري

مدیریت بازاریابی-  مدیریت ام بی اي  21297120022           

مجموعه مدیریت بازرگانی  -  2450

مديريت - 6اقتصادخردوکالن،          - 5روش تحقيق،          - 4تئوري هاي مديريت،          - 3آمار،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

رفتارسازماني ومديريت منابع انساني - 8مديريت مالي،          - 7بازاريابي،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

         2120732332220 مدیریت  بازرگانی

بازاریابی-  مدیریت بازرگانی 2125432332400         

بازرگانی داخلی- مدیریت بازرگانی 2125632332400         

مدیریت مالی-  مدیریت بازرگانی  2127032332040         

بازرگانی بین المللی-  مدیریت بازرگانی  2127132332400         

مدیریت بیمه-  مدیریت بازرگانی  2127232332040         

مدیریت تحول-  مدیریت بازرگانی  2127332332004         

مجموعه مدیریت دولتی  -  2460

 -6ماليه عمومي و بودجه،          - 5روش تحقيق،          - 4مديريت مالي،          - 3تئوري هاي مديريت،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

رياضي وآمار - 10اقتصادخردوکالن،         - 9بهبودوبازسازي سازمان،          - 8رفتارسازماني ومديريت منابع انساني،          - 7حسابداري دولتي،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

       212103302222022 مدیریت  دولتی

مدیریت تحول- مدیریت دولتی 212553302222322       
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

مدیریت نیروي انسانی-  مدیریت دولتی 212573302223022       

مدیریت مالی دولتی-  مدیریت دولتی 212583332222022       

مدیریت سیستمهاي اطالعاتی-  مدیریت دولتی  212793302222022       

تشکیالت و روشها-  مدیریت دولتی  212803302222322       

مجموعه مدیریت صنعتی  -  2470

 -7اقتصاد کالن،          - 6اقتصاد خرد،          - 5رياضي،          - 4تئوري هاي مديريت،          - 3آمار،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

مباني کارآفريني - 9مديريت توليد،          - 8تحقيق در عمليات،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

        21211313222210 مدیریت  صنعتی

        21223313222210 مدیریت تکنولوژي

        21224313222210 مدیریت فن آوري اطالعات

تولید-  مدیریت صنعتی  21268313222210        

تحقیق در عملیات-  مدیریت صنعتی  21269313222210        

سیاستهاي تحقیق و توسعه-  مدیریت تکنولوژي  21274313222210        

مالی-  مدیریت صنعتی  21278313222210        

کسب و کار جدید-  مدیریت کارآفرینی  21284323121123        

نوآوري تکنولوژي-  مدیریت تکنولوژي  21294313222210        

انتقال تکنولوژي-  مدیریت تکنولوژي  21295313222210        

استراتژیهاي توسعه صنعتی-  مدیریت تکنولوژي  21296313222210        

کسب و کار الکترونیکی-  مدیریت فناوري اطالعات  21341313222210        

مدیریت منابع اطالعاتی-  مدیریت فناوري اطالعات  21342313222210        

سیستمهاي اطالعاتی-  مدیریت فناوري اطالعات 

پیشرفته

21343313222210        

مدیریت دانش-  مدیریت فناوري اطالعات  21344313222210        

مجموعه مشاوره  -  2480

روش ها و فنون راهنمايي در مشاوره، - 4مباني مشاوره و راهنمايي،          - 3آمار و روش هاي تحقيق،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

کاربرد آزمون هاي رواني در مشاوره - 7نظريه هاي مشاوره و روان درماني،          - 6روانشناسي شخصيت،          - 5  

1234567891011121314151617:شماره درس 

          216033223232 مشاوره  و راهنمایی

          216093223232 مشاوره ـ مشاوره مدرسه

مشاوره خانواده-  مشاوره  216113223232          

مشاوره شغلی-  مشاوره  216143223232          

مشاوره توانبخشی-  مشاوره  216153223232          

34



گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

مجموعه مطالعات منطقه اي  -  2500

تاريخ روابط بين الملل، - 4اصول روابط بين الملل و سياست خارجي،          - 3مباني علم و سياست،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

تاريخ سياست خارجي ايران از صفويه تا به امروز - 5

1234567891011121314151617:شماره درس 

            2081421222 مطالعات  منطقه اي

مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا-  مطالعات منطقه اي  2082421222            

مطالعات اروپا-  مطالعات منطقه اي  2082521222            

مطالعات آمریکاي شمالی-  مطالعات منطقه اي  2082621222            

مطالعات خلیج فارس-  مطالعات منطقه اي  2082721222            

مطالعات ایران-  مطالعات منطقه اي  2082821222            

مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز-  مطالعات منطقه اي  2082921222            

مدیریت ثبت اسناد و امالك  -  2510

کاداستر - 5حقوق ثبت اسناد و امالک،          - 4حقوق مدني،          - 3مباني سازمان و مديريت،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

            2119811221 مدیریت ثبت اسناد و امالك

(اچ اس اي)مدیریت محیط زیست   -  2550

مباني بهداشت - 5مباني ايمني صنعتي،          - 4آلودگي هاي محيط زيست،          - 3رياضيات آماري،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

مباني مديريت - 6حرفه اي،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

(اچ اس اي) مدیریت محیط زیست  21277322222           

آموزش و بهسازي منابع انسانی  -  2700

 -4برنامه ريزي آموزشي و درسي،          - 3،         (با تاکيد بر آموزش بزرگساالن )کليات روش هاي فنون تدريس  - 2آموزش ضمن خدمت،          - 1

نظارت و راهنمايي تحصيلي - 7آمار و روش تحقيق،          - 6زبان تخصصي انگليسي،          - 5مديريت آموزشي،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

          212933221111 آموزش و بهسازي منابع انسانی
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

مجموعه باستان  شناسی  -  2800

ما - 6ما قبل تاريخ ايران،          - 5دوره اسالمي،          - 4پارت و ساساني،          - 3ماد و هخامنشي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

قبل تاريخ بين النهرين

1234567891011121314151617:شماره درس 

           21102111111 باستان  شناسی

           21129111111 باستان شناسی گرایش پیش از تاریخ

           21130111111 باستان شناسی گرایش دوران تاریخی

 باستان شناسی گرایش تمدن و فرهنگ اسالمی و

سرزمین هاي دیگر

21131111111           

تاریخ و تمدن ملل اسالمی  -  2900

فرهنگ و تمدن اسالمي - 4تاريخ سياسي اسالم،          - 3زبان عربي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

تاریخ و تمدن ملل اسالمی-  الهیات و معارف اسالمی  204021234             

    گروه  علوم پایه

مجموعه آمار  -  3510

،(روشهاي آماري ، رگرسيون ، نمونه گيري  )آمار کاربردي  - 3،         ( 1رياضي عمومي ، آناليز رياضي )رياضي  - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

( 2و 1احتمال و کاربرد آن ، آمار رياضي  )آمار نظري  - 4    

1234567891011121314151617:شماره درس 

             308031234 آمار ریاضی

             308041243 آمار اجتماعی و اقتصادي

مجموعه علوم کامپیوتر  -  3530

ساختمان داده - 4رياضيات گسسته،          - 3،         ( ، آمار و احتمال ، مباني کامپيوتر 2و1رياضي  )دروس پايه  - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1تحقيق در عمليات  - 8آناليز عددي،          - 7نظريه اتوماتاوزبانها،          - 6اصول سيستمهاي کامپيوتري،          - 5ها والگوريتم ها،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

         3011726333330 علوم کامپیوتر

         3012926333303 علوم تصمیم و مهندسی دانش

محاسبات علمی-  علوم کامپیوتر  3013226333330         

سیستم هاي کامپیوتري-  علوم کامپیوتر  3013426333330         

سیستم هاي هوشمند-  علوم کامپیوتر  3013526333330         

نظریه محاسبه-  علوم کامپیوتر  3013626333330         

36



گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

مجموعه ژئوفیزیك  -  3540

رياضي فيزيک تخصصي - 5فيزيک عمومي،          - 4زمين شناسي،          - 3رياضي عمومي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

            3020411111 ژئو فیزیك

لرزه شناسی-  ژئوفیزیك  3020911111            

گرانی سنجی- ژئوفیزیك 3021311111            

مغناطیس سنجی- ژئوفیزیك 3021411111            

الکتریکی-  ژئوفیزیك 3021511111            

زلزله شناسی-  ژئوفیزیك  3023011111            

مجموعه ریاضی  -  3550

هندسه ديفرانسيل - 5،         2و1آناليز رياضي  - 4،         2و1جبر - 3جبرخطي ومباني رياضيات،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

فيزيک - 9آموزش رياضي،          - 8آناليز عددي،          - 7تحقيق در عمليات،          - 6وتوپولوژي،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

        30106430306400 ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیات

        30111441400160 آموزش ریاضی

        30115430304600 ریاضی کاربردي ـ آنالیز عددي

        30119444440000 ریاضی محض

        30120430305500 ریاضی کاربردي

جبر- ریاضی محض 30121456320000        

آنالیز- ریاضی محض 30122433640000        

توپولوژي- هندسه -  ریاضی محض  30124433460000        

ریاضی فیزیك-  ریاضی کاربردي  30128420303305        

ریاضیات مالی-  ریاضی  30130440304400        

مجموعه زمین شناسی  -  3560

 -5زمين شناسي مهندسي،          - 4آب هاي زيرزميني،          - 3زمين شناسي ساختماني وتکتونيک،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

رسوب شناسي ،چينه - 8زمين شناسي زيست محيطي،          - 7زمين شناسي اقتصادي وژئوشيمي،          - 6سنگ شناسي وپترولوژي،         

ژئومورفولوژي - 11زمين شناسي ايران،         - 10زمين شناسي نفت،         - 9شناسي وفسيل شناسي،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

زمین  شناسی  اقتصادي-  زمین شناسی  3040520002320010      

پترولوژي-  زمین  شناسی  3040720003220010      

تکتونیك-  زمین  شناسی  3040823220000020      

زمین شناسی نفت-  زمین شناسی  3041420001002320      

فسیل شناسی و چینه شناسی- زمین شناسی 3041620001003120      

سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی-  زمین شناسی  3041720002003120      

زمین شناسی مهندسی- زمین شناسی  3041822230000010      
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

آب شناسی- زمین شناسی  3041922320000010      

      3042020002230010 زمین شناسی زیست محیطی

      3042122020200003 سنجش از دور زمین شناختی

مجموعه زیست شناسی  -  3570

تشريح)علوم گياهي - 5ژنتيک،          - 4بيوشيمي،          - 3زيست شناسي سلولي ومولکولي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

بافت شناسي وجنين شناسي جانوري،جانورشناسي)علوم جانوري - 6،         (ومورفولوژي واندام زايي،سيستماتيک واکولوژي،فيزيولوژي گياهي

،(بيوفيزيک،زيست پرتوي)بيوفيزيک - 8،         (ميکروبيولوژي،باکتري شناسي،ويروس شناسي)ميکروبيولوژي - 7،         (،فيزيولوژي جانوري2و1

(پالنکتون شناسي ، کفزيان، بوم شناسي ، فيزيولوژي آبزيان  )زيست شناسي دريا  - 9 

1234567891011121314151617:شماره درس 

بیوشیمی- زیست شناسی  30520224111110        

علوم گیاهی-  زیست شناسی  30547211141110        

میکروبیولوژي-  زیست شناسی  30548222211410        

بیو فیزیك-  زیست شناسی  30549211111140        

علوم جانوري-  زیست شناسی  30551211114110        

ژنتیك- زیست شناسی  30553222411210        

علوم سلولی ومولکولی- زیست شناسی  30554242211110        

علوم جانوري گرایش فیزیولوژي-  زیست شناسی 

جانوري

30557211114110        

گرایش میکروبی (بیوتکنولوژي) زیست فناوري  30560242211110        

        30564223311203 زیست فناوري دریا

علوم گیاهی گرایش فیزیولوژي-  زیست شناسی 

گیاهی

30565211141110        

علوم جانوري گرایش بیو سیستماتیك-  زیست شناسی 

جانوري

30566211114110        

علوم جانوري گرایش زیست شناسی-  زیست شناسی 

سلولی و تکوینی

30567211114110        

علوم گیاهی گرایش سیستماتیك-  زیست شناسی 

اکولوژي

30568211141110        

علوم گیاهی گرایش زیست شناسی-  زیست شناسی 

تکوینی

30569211141110        

بافت شناسی و جنین شناسی-  علوم جانوري  30570211114110        

مجموعه زیست شناسی دریا  -  3580

گياهان - 4،         (سيستماتيک،بيولوژي،فيزيولوژي)جانوران دريايي - 3اکولوژي دريا،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

آلودگي وشيمي محيط زيست دريا - 5،         (سيستماتيک،بيولوژي،فيزيولوژي)دريايي

1234567891011121314151617:شماره درس 

بوم شناسی دریا-  زیست شناسی دریا 3053134311            

جانوران دریا-  زیست شناسی دریا  3053232411            

گیاهان دریا-  زیست شناسی دریا 3053332141            

آلودگی دریا-  زیست شناسی دریا 3053432214            

            3061133114 محیط زیست دریا

38



گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

مجموعه شیمی  -  3590

،( ، جداسازي و شناسايي ترکيبات آلي و کاربرد طيف سنجي در شيمي آلي 3 ، 2 ، 1دروس آلي   )شيمي آلي  - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

شيمي کاربردي - 6 و تجزيه دستگاهي،         2و1شيمي تجزيه  - 5،         2و1شيمي معدني  - 4،         2و1شيمي فيزيک  - 3  

1234567891011121314151617:شماره درس 

شیمی کاربردي- شیمی  30310122223           

شیمی تجزیه- شیمی  30311122230           

شیمی معدنی- شیمی  30312122320           

شیمی فیزیك- شیمی  30313123220           

شیمی آلی- شیمی  30314132220           

           30317121110 فیتو شیمی

شیمی و فناوري اسانس-  شیمی  30323121110           

شیمی پلیمر-  شیمی  30326121110           

نانو شیمی-  علوم و فناوري نانو  30330111111           

           30331122223 آموزش شیمی

شیمی دریا- شیمی  30610210121           

مجموعه علوم دریایی واقیانوسی  -  3600

ژئودزي فيزيکي - 5مکانيک سياالت،          - 4رياضيات و آمار،          - 3فيزيک،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

فیزیك دریا-  علوم دریایی و اقیانوسی  3060922120            

هیدروگرافی-  علوم زیستی دریا  3061322203            

مجموعه فیزیك  -  3610

مکانيک کوانتومي - 4الکترومغناطيس،          - 3مکانيک،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

اتمی و مولکولی-  فیزیك 302171222             

حالت جامد-  فیزیك  302181222             

ذرات بنیادي و نظریه میدانها-  فیزیك  302191222             

هسته اي-  فیزیك  302231222             

فیزیك نجومی-  فیزیك  302241222             

فیزیك بنیادي-  فیزیك  302251222             

             302351222 نانوفیزیك

39



گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

هواشناسی  -  3620

هواشناسي - 4فيزيک،          - 3رياضي و معادالت ديفرانسيل،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

             307021231 هواشناسی

علوم محیط زیست  -  3630

شيمي - 6اکولوژي،          - 5فيزيک عمومي،          - 4رياضي،          - 3زمين شناسي عمومي،          - 2زبان انگليسي عمومي و تخصصي،          - 1

عمومي

1234567891011121314151617:شماره درس 

           30562211111 علوم محیط زیست

فتونیك  -  3640

الکترونيک - 5مکانيک کوانتومي،          - 4فيزيک مدرن،          - 3الکترومغناطيس،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

            3023611111 فتونیك

    گروه  فنی و مهندسی

دریانوردي  -  4630

اصول ناوبري، - 4اصول حمل ونقل و تخليه و بارگيري دريائي،          - 3حقوق و بيمه دريائي،          - 2زبان انگليسي عمومي و تخصصي،          - 1

مباني اقتصاد و مديريت - 5 

1234567891011121314151617:شماره درس 

حمل و نقل دریایی-  دریانوردي  4091023332            

مجموعه مهندسی پلیمر  -  4640

رئولوژي ، انتقال )پديده هاي انتقال  - 3،         (شيمي پليمر ، اصول مهندسي پليمريزاسيون  )شيمي پليمر  - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

خواص) شيمي فيزيک پليمرها  - 5،         (االستومر، پالستيک ، کامپوزيت ) تکنولوژي پليمر  - 4،         (حرارت ، انتقال جرم ورياضيات مهندسي

(کالريمتري،شيمي وتکنولوژي رنگرزي،شيمي وتکنولوژي موادرنگزاوپوششهاي سطوح)تکنولوژي رنگ - 6،         (فيزيکي و مکانيکي پليمرها 

1234567891011121314151617:شماره درس 

صنایع  پلیمر-  مهندسی  پلیمر  40206333430           

مهندسی پلیمر-  مهندسی پلیمر  40222333430           

صنایع رنگ- مهندسی رنگ  40269333034           

علوم و تکنولوژي پلیمر-  مهندسی پلیمر  40280333430           

فرآیند پلیمریزاسیون-  مهندسی پلیمر  40294333430           

40



گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

مجموعه مهندسی انرژي  -  4650

توليد و نيروگاه، - 4انتقال حرارت و ترموديناميک،          - 3رياضيات مهندسي و معادالت ديفرانسيل،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

آلودگي هاي - 9سوخت و احتراق،          - 8بررسي سيستم هاي قدرت،          - 7سيستم هاي کنترل خطي،          - 6مکانيک سياالت،          - 5 

اقتصاد عمومي - 10محيط زيست،        

1234567891011121314151617:شماره درس 

سیستمهاي انرژي- مهندسی سیستمهاي انرژي 413022322222200       

       413042322222200 مهندسی انرژي هاي تجدیدپذیر

تکنولوژي انرژي-  مهندسی سیستمهاي انرژي  413052322222200       

       413062322222200 مهندسی سیستمهاي انرژي

انرژي و محیط زیست-  مهندسی سیستمهاي انرژي  413072322200222       

مجموعه مهندسی برق  -  4660

سيستم هاي کنترل خطي، - 5،         (2و1)الکترونيک  - 4،         (2و1)مدارهاي الکتريکي  - 3رياضيات،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

بررسي سيستم هاي قدرت - 9،         (2و1)ماشين هاي الکتريکي  - 8تجزيه و تحليل سيستم،          - 7الکترومغناطيس،          - 6    

1234567891011121314151617:شماره درس 

الکترونیك-  مهندسی برق 40101344533300        

        40123344033044 مهندسی برق ـ قدرت

مخابرات-  مهندسی برق  40145344334400        

کنترل-  مهندسی برق  40151344340430        

قدرت گرایش سیستم هاي قدرت-  مهندسی برق  40180344033044        

قدرت گرایش تکنولوژي فشار قوي-  مهندسی برق  40181344033044        

قدرت گرایش ماشین هاي الکتریکی-  مهندسی برق  40182344033044        

قدرت گرایش الکترونیك قدرت-  مهندسی برق  40183344033044        

مخابرات نوري-  مهندسی برق  40196344334400        

مجموعه مهندسی شیمی  -  4670

انتقال - 6کنترل فرآيند،          - 5مکانيک سياالت،          - 4ترموديناميک،          - 3،         2و1انتقال حرارت  - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

کاربردي و عددي)رياضيات) - 8طرح راکتورهاي شيميايي،          - 7،         2و1جرم وعمليات واحد

1234567891011121314151617:شماره درس 

         4020113321423 مهندسی  شیمی

صنایع غذایی-  مهندسی شیمی  4021413321423         

بیوتکنولوژي-  مهندسی  شیمی   4021613321423         

         4024813321423 مهندسی شیمی ـ مهندسی فرآیند

مهندسی محیط زیست-  مهندسی شیمی  4025913321423         

مهندسی پلیمر-  مهندسی شیمی  4026813321423         

ترمودینامیك و سینتیك-  مهندسی شیمی  4027213321423         
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

پدیده هاي انتقال-  مهندسی شیمی  4027313321423         

مهندسی بیوشیمیایی-  مهندسی شیمی  4027413321423         

فرآیندهاي جداسازي-  مهندسی شیمی  4027513321423         

صنایع گاز-  مهندسی شیمی  4027813321423         

کنترل فرآیندهاي شیمیایی-  مهندسی شیمی  4028213321423         

مجموعه مهندسی صنایع  -  4680

طرح ريزي واحدهاي)دروس تخصصي - 4تئوري احتمال وآمار مهندسي،          - 3،         2و1تحقيق در عمليات  - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

،2و1رياضي عمومي  - 5صنعتي،کنترل کيفيت آماري،برنامه ريزي وکنترل پروژه،برنامه ريزي وکنترل توليد وموجودي ها واقتصادمهندسي،         

اصول مديريت و تئوري سازمان - 7،         2و1اقتصاد عمومي  - 6

1234567891011121314151617:شماره درس 

اجتماعی-  مهندسی سیستمهاي اقتصادي  403141110110          

          403161110101 مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وري

مهندسی صنایع-  مهندسی صنایع  403182225000          

          403262225000 مهندسی مالی

مهندسی لجستیك و زنجیره تأمین-  مهندسی صنایع  403292225000          

مجموعه مهندسی عمران  -  4700

مکانيک - 6مکانيک خاک،          - 5تحليل سازه ها،          - 4مقاومت مصالح،          - 3رياضيات،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

متره ، - 10ماشين آالت ساختماني و راهسازي،         - 9مهندسي ترافيک و حمل و نقل،          - 8تحقيق در عمليات و آمار،          - 7سياالت،         

برآورد و قرارداد پروژه هاي عمراني

1234567891011121314151617:شماره درس 

مدیریت ساخت-  مهندسی عمران  403891111000011       

مهندسی آب و سازه هاي-  مهندسی عمران 

هیدرولیکی

403921111110000       

مهندسی حمل و نقل-  مهندسی عمران  403931111001100       

مهندسی سواحل، بنادر و سازه هاي- مهندسی عمران

دریایی

403941111110000       

مهندسی و مدیریت منابع آب-  مهندسی عمران  403971111110000       

عمران آب و فاضالب-  مهندسی آب و فاضالب  403991111110000       

مهندسی  زلزله-  مهندسی عمران  404261111110000       

ژئوتکنیك-  مهندسی عمران 404441111110000       

مهندسی سازه- مهندسی عمران  404851111110000       

مهندسی راه و ترابري-  مهندسی عمران  704041111100100       
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

مجموعه مهندسی فناوري اطالعات  -  4710

ساختمانهاي گسسته ، ساختمانهاي داده ها ، طراحي الگوريتم ، مهندسي نرم افزار ، )دروس مشترک شامل  - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

سيستم هاي - 6هوش مصنوعي،          - 5اصول طراحي  پايگاه داده ها،          - 4اصول و مباني مديريت،          - 3،         (شبکه هاي کامپيوتري 

معماري کامپيوتر - 7عامل،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

شبکه هاي کامپیوتري-  مهندسی فناوري اطالعات  410101211111          

تجارت الکترونیکی-  مهندسی فناوري اطالعات  410241411110          

طراحی و تولید نرم افزار-  مهندسی فناوري اطالعات  410251211111          

مهندسی مخابرات امن-  مهندسی فناوري اطالعات  410301211111          

سیستمهاي چند رسانه اي-  مهندسی فناوري اطالعات  410361211111          

مدیریت سیستم هاي-  مهندسی فناوري اطالعات 

اطالعاتی

410381211111          

مجموعه مهندسی کامپیوتر  -  4720

ساختمان )دروس مشترک  - 3،         (رياضيات مهندسي ، محاسبات عددي ، ساختمانهاي گسسته  )رياضيات  - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

طراحي الگوريتم ، پايگاه داده ها و) دروس تخصصي نرم افزار  - 4،         (داده ها ، مدارهاي منطقي ، نظريه زبان ها و ماشين ها وسيستم عامل 

دروس تخصصي هوش - 6،         (،الکترونيک ديجيتال VLSI) دروس تخصصي معماري سيستم هاي کامپيوتري  - 5،         (مهندسي نرم افزار 

(نظريه زبان ها و ماشين ها ، هوش مصنوعي و پايگاه داده ها  )مصنوعي 

1234567891011121314151617:شماره درس 

نرم افزار-  مهندسی کامپیوتر 41002223400           

معماري سیستمهاي کامپیوتري-  مهندسی کامپیوتر 41005223040           

هوش مصنوعی- مهندسی کامپیوتر 41021223004           

           41031223004 هوش مصنوعی و رباتیك

الگوریتم ها و محاسبات-  مهندسی کامپیوتر  41034223400           

مجموعه مهندسی محیط زیست  -  4730

 -5مکانيک حرارت و سياالت،          - 4تصفيه آب و فاضالب،          - 3آلودگي هاي محيط زيست،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

رياضيات مهندسي - 7آلودگي هواوروشهاي کنترل آن،          - 6هيدرولوژي مهندسي،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

منابع آب-  مهندسی محیط زیست  414013223302          

          414023332002 مهندسی محیط زیست ـ آب و فاضالب

هوا-  مهندسی محیط زیست  414053203022          
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

مجموعه مهندسی معدن  -  4740

،(مکانيک سنگ ، مقاومت مصالح ، سنگ شناسي ، زمين شناسي ساختماني  )دروس اصلي  - 3رياضيات،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

حفاري ، چالزني ، )دروس تخصصي معدن  - 5،         (روشهاي استخراج معادن روباز ، روشهاي استخراج معادن زير زميني  )مهندسي معدن  - 4      

ژئوفيزيک ، ژئوشيمي ،) دروس تخصصي اکتشاف  - 6،         (آتشباري ، بارگيري و حمل و نقل در معدن ، تهويه ، نگهداري در معادن ، کانه آرايي 

، کانه آرايي ، شيمي( 2و1) دروس اصول استخراج در معادن  - 7،         (حفاري اکتشافي ، چاه پيمايي ، ارزيابي ذخاير معدني ، زمين شناسي اقتصادي 

فيزيک ، مکانيک سياالت

1234567891011121314151617:شماره درس 

مهندسی مکانیك سنگ-  مهندسی معدن  405312243666          

مهندسی اکتشاف معدن-  مهندسی معدن  405322240064          

مهندسی استخراج معدن-  مهندسی معدن  405332243600          

مهندسی فرآوري مواد معدنی-  مهندسی معدن  405342243666          

مجموعه مهندسی مکاترونیك  -  4750

مدارهاي منطقي و - 6هوش مصنوعي،          - 5کنترل،          - 4ديناميک،          - 3رياضيات مهندسي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

سيستم هاي اندازه گيري - 10برنامه نويسي و الگوريتم،         - 9مديريت صنعتي،          - 8،         (2و1)الکترونيک  - 7ريزپردازنده ها،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

       406321111111111 مهندسی مکاترونیك

       406721111111111 مهندسی مکاترونیك گرایش اتوماتیك و کنترل تولید

 مهندسی مکاترونیك گرایش طراحی رباتها و

سیستمهاي مکاترونیکی

406731111111111       

 مهندسی مکاترونیك گرایش ارتباطات جنبی

کامپیوتر-ماشین-انسان

406741111111111       

مجموعه مهندسی مکانیك  -  4760

)جامدات  - 4،         (ترمو ديناميک ، مکانيک سياالت ، انتقال حرارت  )حرارت و سياالت  - 3رياضي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

محاسبات - 6،         (ديناميک ، ارتعاشات ، ديناميک ماشين ، کنترل ) ديناميک و ارتعاشات  - 5،         (استاتيک ، مقاومت مصالح ، طراحي اجزا 

ماشين ابزار ، قالب پرس ، علم مواد ، ماشين هاي کنترل عددي ، اندازه گيري ؛ توليد مخصوص ، هيدروليک  و )ساخت و توليد  - 7عددي،         

(نيوماتيک ، مديريت توليد 

1234567891011121314151617:شماره درس 

تبدیل انرژي-  مهندسی مکانیك  406641242220          

ساخت و تولید-  مهندسی مکانیك  406691212104          

طراحی کاربردي- مهندسی مکانیك  406711223200          

          406821223200 مهندسی خودرو
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

مجموعه مهندسی مواد  -  4770

خواص - 5خواص فيزيکي مواد،          - 4شيمي فيزيک و ترموديناميک،          - 3رياضيات مهندسي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

تخصصي کارشناسي - 7استحاله فازها و نمودار هاي تعادلي،          - 6مکانيکي مواد،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

جوشکاري- مهندسی مواد 407172433335          

شناسایی وانتخاب مواد مهندسی- مهندسی مواد 407312433334          

سرامیك-  مهندسی مواد  407382433345          

مهندسی خوردگی و حفاظت مواد-  مهندسی مواد  407452442324          

ریخته گري-  مهندسی مواد  407532433335          

نانوفناوري گرایش نانو مواد  -  4772

خواص فيزيکي و مکانيکي مواد، - 5فيزيک جديد،          - 4شيمي کاربردي،          - 3رياضيات مهندسي،          - 2زبان عمومي و تخصصي،          - 1

 ، الکترو مغناطيس مهندسي2و1الکترونيک  - 7،         (انتقال جرم ، مکانيک سياالت ، انتقال حرارت  )پديده هاي انتقال  - 6       

1234567891011121314151617:شماره درس 

          407541111222 نانوفناوري گرایش نانو مواد

مجموعه مهندسی نساجی  -  4780

شيمي - 6تکنولوژي نساجي،          - 5فيزيک و مکانيک،          - 4علوم الياف،          - 3رياضيات،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

مباحث مديريت - 8شيمي،          - 7نساجي،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

         4081412002203 مهندسی مدیریت صنایع نساجی

شیمی نساجی و علوم الیاف-  مهندسی نساجی  4081912300330         

         4082211111110 مهندسی نساجی رشته ساختارهاي نانولیفی

شیمی نساجی و رنگ-  مهندسی نساجی  4082312100330         

مهندسی تکنولوژي نساجی-  مهندسی نساجی  4082412113000         

مجموعه مهندسی نفت  -  4790

زمين شناسي عمومي ، )زمين شناسي  - 3،معادالت ديفرانسيل،رياضيات مهندسي،         2و1رياضيات عمومي  - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

 -5مکانيک سياالت وترموديناميک،          - 4،         (زمين شناسي ساختماني ، سنگ شناسي و سنگهاي رسوبي ، زمين شناسي نفت 

مهندسي مخازن وچاه آزمايي، - 7،         (آلي واکتشافي )ژئوفيزيک وژئوشيمي - 6نمودارگيري،خواص سنگ مخزن،خواص سياالت مخزن،         

مهندسي حفاري،مهندسي بهره برداري ومکانيک سنگ - 8

1234567891011121314151617:شماره درس 

         4023422323032 مهندسی نفت

پاالیش-  پژوهشی مهندسی نفت  4023722323032         

(بهره برداري) مهندسی نفت  4028322232023         
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

(حفاري) مهندسی نفت  4028422233022         

(مخازن هیدروکربوري) مهندسی نفت  4028522323032         

اکتشافات-  مهندسی نفت 4029522322320         

مجموعه مهندسی نقشه برداري  -  4800

نقشه برداري - 5ژئودزي،          - 4فتوگرامتري،          - 3رياضيات،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

مهندسی سیستمهاي اطالعات- مهندسی عمران

جغرافیایی ـ جی آي اس

4045911221            

ژئودزي-  مهندسی عمران  4049111221            

جی آي-مهندسی سنجش از دور-  مهندسی عمران 

اس

4049911221            

مجموعه مهندسی هسته اي  -  4810

انتقال - 6الکترونيک،          - 5فيزيک هسته اي،          - 4کنترل سيستم هاي خطي،          - 3رياضيات،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

مقدمه اي بر راديولوژي و حفاظت در برابر - 10ترموديناميک مهندسي،         - 9الکترومغناطيس عمومي،          - 8سياالت،          - 7حرارت،         

علم مواد - 12دزيمتري و محاسبه دز، آشکارسازي و سيستمهاي اندازه گيري هسته اي،         - 11پرتوها،        

1234567891011121314151617:شماره درس 

پرتوپزشکی-  مهندسی  هسته اي   41208233333333333     

راکتور-  مهندسی  هسته اي   41209233333333000     

     41210233333333003 مهندسی هسته اي ـ چرخه سوخت

بیوالکتریك- مهندسی  پزشکی    -  4820

سيگنال وسيستم، - 5،         2و1الکترونيک  - 4،         2و1مدارهاي الکتريکي  - 3رياضيات مهندسي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

مقدمه اي برفيزيک ومهندسي پزشکي - 6 

1234567891011121314151617:شماره درس 

بیوالکتریك-  مهندسی  پزشکی   40111334444           

بیومکانیك- مهندسی  پزشکی    -  4830

استاتيک ، - 4ترمو ديناميک ، مکانيک سياالت ، انتقال حرارت وجرم،          - 3رياضيات مهندسي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

بيومکانيک عمومي - 6ديناميک و ارتعاشات،          - 5مقاومت مصالح ، طراحي اجزا،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

بیومکانیك-  مهندسی  پزشکی   40109334444           
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

مهندسی بافت- مهندسی  پزشکی    -  4840

خواص - 5خواص فيزيکي مواد،          - 4شيمي فيزيک و ترموديناميک مواد،          - 3رياضيات مهندسي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

 -10مهندسي علم مواد،         - 9خواص مواد مهندسي،          - 8مباني زيست سازگاري،          - 7آناتومي و فيزيولوژي،          - 6مکانيکي مواد،         

بيوشيمي- شيمي آلي 

1234567891011121314151617:شماره درس 

مهندسی بافت-  مهندسی پزشکی  401785452133332       

توانبخشی- مهندسی پزشکی   -  4850

استاتيک و - 5،         1و الکترونيک 1مدار الکتريکي  - 4اصول توانبخشي،          - 3رياضيات مهندسي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

خواص موادوزيست سازگاري - 6مقاومت مصالح،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

توانبخشی-  مهندسی پزشکی  40160334444           

بیومتریال-مهندسی پزشکی  -  4860

خواص موادمهندسي، - 5شيمي آلي وبيوشيمي،          - 4زيست سازگاري،          - 3رياضيات مهندسي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

ترموديناميک - 6    

1234567891011121314151617:شماره درس 

بیومتریال- مهندسی پزشکی 40730333332           

مهندسی شیمی گرایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست اچ اس اي  -  4870

 و1، انتقال حرارت 1مکانيک سياالت  - 3،         (رياضيات مهندسي، معادالت ديفرانسيل )رياضيات - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

بيماري هاي حرفه اي و - 6ايمني در صنايع نفت و طراحي سيستم هاي ايمني،          - 5انتقال جرم و عمليات واحد،          - 4،         1ترموديناميک 

اصول ايمني و حفاظت محيط - 9مديريت اچ اس اي و مديريت ريسک،          - 8آلودگي آب و هوا و آلودگي صوتي،          - 7مخاطرات شغلي،         

زيست

1234567891011121314151617:شماره درس 

 مهندسی شیمی گرایش ایمنی، بهداشت و محیط

زیست اچ اس اي

40286222222333        

مهندسی طراحی محیط زیست  -  4880

آلودگي هاي - 5تاريخ طراحي محيط،          - 4مباني طراحي محيط،          - 3شناخت محيط زيست،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

محيط زيست

1234567891011121314151617:شماره درس 

            4045632322 مهندسی طراحی محیط زیست
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

مهندسی فرآوري و انتقال گاز  -  4890

،(2و1)ترموديناميک مهندسي شيمي  - 3،         (عددي-معادالت ديفرانسيل ، رياضيات کاربردي )رياضيات  - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

مکانيک سياالت - 7،         (2و1)عمليات واحد  - 6انتقال جرم،          - 5،         (2و1)انتقال حرارت  - 4 

1234567891011121314151617:شماره درس 

          402812233232 مهندسی فرآوري و انتقال گاز

مهندسی معماري کشتی  -  4900

4مکانيک سياالت،          - 3،         ( ، معادالت ديفرانسيل و رياضيات مهندسي 2و 1رياضيات عمومي  )رياضيات  - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

)آرشيتکت کشتي  - 6،         (هيدرواستاتيک  )آرشيتکت کشتي  - 5،         (استاتيک ، مقاومت مصالح و تحليل سازه ها  )مکانيک جامدات - 

ساختمان کشتي - 7،         (هيدروديناميک 

1234567891011121314151617:شماره درس 

سازه کشتی-  مهندسی معماري کشتی  409092232332          

مجموعه مهندسی هوافضا  -  4910

 -4،         (مکانيک سياالت ، انتقال حرارت ، آئرو ديناميک و ترموديناميک  )ترموسياالت  - 3رياضيات،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

(استاتيک ، مقاومت مصالح ، تحليل سازه ها  )جامدات  - 5،         (ديناميک ، ارتعاشات ، کنترل ، ديناميک پرواز  )ديناميک 

1234567891011121314151617:شماره درس 

            4110611333 مهندسی هوافضا

آئرودینامیك-  مهندسی هوافضا  4111711333            

    گروه  کشاورزي و منابع طبیعی

.گرايشهاي مربوطه طرح مي گردد/ درس زبان انگليسي عمومي در گروه کشاورزي و منابع طبيعي در چارچوب رشته

کشاورزي و منابع طبیعی1مجموعه   -  5100

ترويج و آموزش کشاورزي، - 5اقتصاد کشاورزي،          - 4مديريت کشاورزي،          - 3زبان انگليسي عمومي،          - 2آمار و رياضي،          - 1

مديريت - 11مديريت توسعه،         - 10توسعه اجتماعي،         - 9توسعه اقتصادي،          - 8توسعه کشاورزي،          - 7توسعه روستايي،          - 6

مزرعه

1234567891011121314151617:شماره درس 

      5032511300000000 مهندسی کشاورزي ـ مدیریت کشاورزي

اقتصاد کشاورزي-  مهندسی کشاورزي  5033911030000000      

ترویج و آموزش کشاورزي-  مهندسی کشاورزي  5034011003000000      

توسعه روستایی- مهندسی کشاورزي  5036111000300000      

توسعه کشاورزي-توسعه روستایی- مهندسی کشاورزي 5037411000030000      

توسعه اقتصادي-توسعه روستایی- مهندسی کشاورزي 5037511000003000      

توسعه اجتماعی-توسعه روستایی- مهندسی کشاورزي 5037611000000300      

مدیریت توسعه-توسعه روستایی- مهندسی کشاورزي 5037711000000030      

48



گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

مدیریت-مدیریت کشاورزي- مهندسی کشاورزي

مزرعه

5037811000000002      

مدیریت-مدیریت کشاورزي- مهندسی کشاورزي

کشاورزي

5037911300000000      

سیاست و توسعه کشاورزي-  مهندسی اقتصاد کشاورزي  5039111030000000      

اقتصاد تولید و مدیریت-  مهندسی اقتصاد کشاورزي 

واحدهاي کشاورزي

5039211030000000      

بازاریابی محصوالت-  مهندسی اقتصاد کشاورزي 

کشاورزي

5039311030000000      

اقتصاد منابع طبیعی و-  مهندسی اقتصاد کشاورزي 

محیط زیست

5039411030000000      

کشاورزي و منابع طبیعی2مجموعه   -  5200

فرآوري محصوالت شيالتي، تکثير و پرورش ماهيان گرم آبي، ميکروبيولوژي فرآورده - 3آمار و احتماالت،          - 2زبان انگليسي عمومي،          - 1

 -5تکثير و پرورش ماهيان سرد آبي، تکثير و پرورش ماهيان تزييني ، اصول و روشهاي نگهداري محصوالت شيالت،          - 4هاي شيالت،         

 -8هيدرولوژي،          - 7جنگلداري، آمار و اندازه گيري جنگل ، بهره برداري و حمل و نقل چوب،          - 6جنگل شناسي، اکولوژي جنگل،         

اصالح و  توسعه و شناسايي - 11خاکهاي مناطق خشک و نيمه خشک،         - 10،        (آبي و بادي )حفاظت خاک - 9،         2 و 1ژئومورفولوژِي 

شيمي چوب و اصول حفاظت چوب - 14فيزيک و مکانيک چوب،         - 13مرتعداري، ارزيابي و اندازه گيري مرتع،         - 12گياهان مرتعي،        

1234567891011121314151617:شماره درس 

بوم شناسی آبزیان شیالتی-  مهندسی منابع طبیعی  5037021440000000000   

آبخیزداري- مهندسی منابع طبیعی 5051921000044440000   

مرتعداري-  مهندسی منابع طبیعی 5052121000000004400   

صنایع خمیر و کاغذ-  مهندسی منابع طبیعی  5054521000000000044   

مهندسی جنگل-  مهندسی منابع طبیعی  5054821004400000000   

جنگلداري-  مهندسی منابع طبیعی  5056421004400000000   

تکثیر و پرورش آبزیان-  مهندسی منابع طبیعی  5056721440000000000   

صنایع چوب- مهندسی منابع طبیعی  5056821000000000044   

حفاظت و اصالح چوب-  مهندسی منابع طبیعی  5057621000000000044   

جنگل شناسی و اکولوژي-  مهندسی منابع طبیعی 

جنگل

5057721004400000000   

همزیستی با بیابان گرایش- مهندسی منابع طبیعی

محیط زیست و منابع طبیعی

5057921000034340000   

فرآوري محصوالت شیالتی- مهندسی منابع طبیعی 5058221440000000000   

مدیریت مناطق بیابانی- مهندسی منابع طبیعی 5058421000034340000   

جنگلداري گرایش بیشه زراعی-  مهندسی منابع طبیعی  5058521004400000000   

کشاورزي و منابع طبیعی3مجموعه   -  5300

گياه - 6علف هاي هرز و کنترل آنها،          - 5اکولوژِي و فيزيولوژي،          - 4زراعت،          - 3آمار،          - 2زبان انگليسي عمومي،          - 1

 -10گياه شناسي و خاک شناسي،         - 9فيزيولوژي بعد از برداشت و ازدياد نباتات،          - 8اصول باغباني،          - 7شناسي و اصول باغباني،         

طرح آزمايشات کشاورزي - 12بيوشيمي و ژنتيک مولکولي،         - 11اصول و اصالح ژنتيک،        

1234567891011121314151617:شماره درس 

علوم باغبانی گرایش-  مهندسی کشاورزي 

بیوتکنولوژي و ژنتیك مولکولی محصوالت باغبانی

50240320000433000     
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

علوم و تکنولوژي بذر-  مهندسی کشاورزي  50242322311001002     

علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و- مهندسی کشاورزي

اصالح گیاهان دارویی، ادویه اي و عطري

50247320000433000     

علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و- مهندسی کشاورزي

اصالح درختان میوه

50248320000433000     

علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و- مهندسی کشاورزي

اصالح سبزي ها

50249320000433000     

علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و- مهندسی کشاورزي

اصالح گل و گیاهان زینتی

50250320000433000     

علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و- مهندسی کشاورزي

فناوري پس از برداشت محصوالت باغبانی

50251320000343000     

بیوتکنولوژي کشاورزي-  مهندسی کشاورزي 50322321000000432     

تولید محصوالت باغبانی-  مهندسی تولیدات گیاهی  50337320000433000     

اصالح نباتات- مهندسی کشاورزي  50349321000000432     

زراعت- مهندسی کشاورزي  50350323311000002     

کشاورزي اکولوژیك-  مهندسی کشاورزي 

(اگرواکولوژي)

50371322411000002     

مهندسی فضاي سبز گرایش- مهندسی کشاورزي

گیاهان زینتی در منظر

50373320000334000     

     50616322231001001 مهندسی کشاورزي ـ شناسایی و مبارزه با علفهاي هرز

کشاورزي و منابع طبیعی4مجموعه   -  5400

تشريح و فيزيولوژي دام و - 5ژنتيک و اصالح نژاد دام و طيور،          - 4بيوشيمي،          - 3زبان انگليسي عمومي،          - 2رياضي و آمار،          - 1

 -10ميکروبيولوژي مواد غذايي،         - 9شيمي مواد غذايي،          - 8مديريت و پرورش دام و طيور،          - 7تغذيه دام و طيور،          - 6طيور،         

اصول مهندسي و - 12،        (شير،گوشت، قند،غالت و روغن)تکنولوژي مواد غذايي  - 11اصول و روش هاي نگهداري مواد غذايي و کنسروسازي،        

(اصول طراحي، اصول مهندسي، سياالت، انتقال جرم و حرارت، استاتيک)طراحي کارخانجات مواد غذايي 

1234567891011121314151617:شماره درس 

پرورش و مدیریت تولید طیور- مهندسی کشاورزي  50364233224400000     

علوم دامی گرایش تغذیه دام-  مهندسی کشاورزي  50366233244200000     

علوم دامی گرایش اصالح نژاددام- مهندسی کشاورزي 50367233442200000     

علوم دامی گرایش مدیریت- مهندسی کشاورزي

دامپروري

50369233224400000     

علوم دامی گرایش تغذیه طیور-  مهندسی کشاورزي  50372233244200000     

فیزیولوژي دام- علوم دامی -  مهندسی کشاورزي  50386233442200000     

صنایع غذایی-  علوم و مهندسی صنایع غذایی  50415230000042342     

علوم مواد غذایی-  علوم و مهندسی صنایع غذایی  50416230000042342     

فناوري مواد غذایی-  علوم و مهندسی صنایع غذایی  50417230000042342     

زیست فناوري مواد-  علوم و مهندسی صنایع غذایی 

غذایی

50418230000042342     

     50422230000042342 علوم و مهندسی صنایع غذایی

50



گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

کشاورزي و منابع طبیعی5مجموعه   -  5500

ساختمان هاي انتقال و - 5هيدروليک و هيدرولوژي،          - 4مهندسي زهکشي،          - 3زبان انگليسي عمومي،          - 2آمار و رياضي،          - 1

فيزيک و حفاظت - 9شيمي و حاصلخيزي خاک،          - 8پيدايش، رده بندي و ارزيابي خاک،          - 7سيستم هاي آبياري،          - 6توزيع آب،         

هواشناسي - 11رابطه آب و خاک و گياه،         - 10خاک،        

1234567891011121314151617:شماره درس 

آبیاري وزهکشی- مهندسی کشاورزي  5036012200300020      

مهندسی منابع آب- مهندسی کشاورزي  5036222031100010      

سازه هاي آبی- مهندسی کشاورزي  5036322022100010      

خاکشناسی گرایش شیمی و-  مهندسی کشاورزي 

حاصلخیزي خاك

5038012000013120      

خاکشناسی گرایش پیدایش، رده-  مهندسی کشاورزي 

بندي و ارزیابی خاك

5038112000032110      

خاکشناسی گرایش فیزیك و-  مهندسی کشاورزي 

حفاظت خاك

5038222000011310      

خاکشناسی گرایش بیولوژي و-  مهندسی کشاورزي 

بیوتکنولوژي خاك

5038312000012130      

      5061722020000004 هواشناسی کشاورزي

کشاورزي و منابع طبیعی6مجموعه   -  5600

 -6موتور و تراکتور،          - 5طراحي اجزاء ماشين،          - 4مقاومت مصالح،          - 3رياضيات و آمار،          - 2زبان انگليسي عمومي،          - 1

تحليل و ارزيابي پروژه هاي مکانيزه، - 9اقتصاد و مديريت واحدهاي مکانيزه،          - 8مکانيزاسيون کشاورزي،          - 7ماشينهاي کشاورزي،         

موتور، تراکتور و ماشينهاي کشاورزي - 10   

1234567891011121314151617:شماره درس 

مکانیزاسیون کشاورزي-  مهندسی کشاورزي  503433300003333       

طراحی و ساخت-  مهندسی مکانیك بیوسیستم  503883333330000       

انرژي هاي تجدید پذیر-  مهندسی مکانیك بیوسیستم  503893333330000       

فناوري پس از برداشت-  مهندسی مکانیك بیوسیستم  503903333330000       

       503953333330000 مهندسی مکانیك بیوسیستم

کشاورزي و منابع طبیعی7مجموعه   -  5700

،(سيستماتيک،آناتومي،فيزيولوژي)گياه شناسي - 3آمار عمومي و طرحهاي آماري در علوم کشاورزي،          - 2زبان انگليسي عمومي،          - 1

بيماريهاي قارچي،بيماريهاي ويروسي،بيماريهاي پروکاريوتي،نماتدهاي انگل گياهي، بيماريهاي)بيماري هاي گياهي - 5قارچ شناسي،          - 4

 -9حشره شناسي،          - 8جانور شناسي،          - 7اصول مبارزه و سم شناسي در بيماريهاي گياهي،          - 6،         (فيزيولوژيک و انگلهاي گلدار

اصول مبارزه و سم شناسي در آفات گياهي - 10آفات گياهي،        

1234567891011121314151617:شماره درس 

حشره شناسی کشاورزي-  مهندسی کشاورزي  503413200002455       

بیماري شناسی گیاهی- مهندسی کشاورزي  503653224550000       
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

کشاورزي و منابع طبیعی8مجموعه   -  5800

بيولوژي و شناخت حيوانات شکاري، - 4اکولوژي حيات وحش،          - 3شناخت و حمايت محيط زيست،          - 2زبان انگليسي عمومي،          - 1

ارزيابي محيط زيست - 6آلودگي هاي محيط زيست،          - 5  

1234567891011121314151617:شماره درس 

محیط زیست گرایش- مهندسی منابع طبیعی 

زیستگاههاوتنوع زیستی

50569323222           

محیط زیست گرایش- مهندسی منابع طبیعی 

آلودگیهاي محیط زیست

50570322232           

محیط زیست گرایش ارزیابی- مهندسی منابع طبیعی 

وآمایش سرزمین

50571322223           

    گروه  هنر

پژوهش هنر  -  6118

نقد هنري و ادبي - 3فرهنگ و هنر و ادبيات ايران و جهان،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

              60115234 پژوهش هنر

تاریخ هنر ایران باستان  -  6119

تاريخ هنر - 5تاريخ هنر ايران باستان،          - 4مباني هنر،          - 3اطالعات عمومي هنروتاريخ هنر،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

ايران اسالمي

1234567891011121314151617:شماره درس 

            6013721131 تاریخ هنر ایران باستان

            6015421113 تاریخ هنر ایران اسالمی

طراحی پارچه و لباس  -  6120

اصول - 5پارچه شناسي،          - 4فرهنگ و هنر و ادبيات ايران و جهان،          - 3نقد هنري و ادبي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

شامل تسلط در طراحي انواع منسوجات طرح دار )طراحي پارچه و لباس  - 7تاريخ پارچه و لباس ايران و جهان،          - 6طراحي پارچه و لباس،         

(بافتي و چاپي و طراحي انواع لباس 

1234567891011121314151617:شماره درس 

          601012322234 طراحی  پارچه  و لباس
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

طراحی فضاهاي آموزشی  -  6121

طراحي معماري - 3روانشناسي کودک و مباني تعليم و تربيت،          - 2آگاهيهاي عمومي در زمينه معماري،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

              60221224 طراحی فضاهاي آموزشی

مجموعه برنامه ریزي شهري ومنطقه اي  -  6122

4مباني نظري برنامه ريزي شهري،منطقه اي ومديريت شهري،          - 3مباحث عمومي وشهرسازي ايران،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

آزمون تشريحي - 6آمار وروش هاوفنون برنامه ريزي،         )رياضيات) - 5تاريخ شهروشهرسازي،         - 

1234567891011121314151617:شماره درس 

           60216233224 برنامه ریزي شهري

           60217233224 برنامه ریزي منطقه اي

طراحی شهري  -  6123

 -5تاريخ معماري وشهرسازي،          - 4مباني نظري معماري،          - 3مباحث عمومي شهرسازي ايران،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

آزمون عملي اسکيس - 6تحليل فضاهاي معماري وشهري،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

           60215232224 طراحی شهري

مجموعه مرمت واحیاي بناهاوبافت هاي تاریخی  -  6124

 -4آسيب شناسي و فن شناسي بناهاي تاريخي،          - 3شناخت ونقد بناها ومجموعه هاي معماري ايران،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

هنر - 7آشنايي باتجارب جهاني مرمت بناوآثار،          - 6تعادل وپويائي ساختارهاي معماري،         )دانش فني معماري) - 5مباني نظري مرمت،         

شيمي حفاظت مرمت - 9فن شناسي وآسيب شناسي آثار،          - 8وتمدن ايران،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

        60117200302233 مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی

        60211233343000 مرمت و احیاي بناها و بافتهاي تاریخی

مجموعه معماري  -  6125

دروس - 3،         (تنظيم شرايط محيطي،ايستايي،شناخت مواد،عناصروجزئيات،تاسيسات)دروس فني ساختمان - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

)مباني بازسازي پس از سانحه  - 5درک عمومي معماري،          - 4،         (تاريخ معماري جهان،معماري معاصر،مباني نظري معماري)تاريخ ومباني نظري

پروژه عملي - 6،         (گونه شناسي و طراحي اسکان موقت و دائم ، واژگان و تعاريف باليا و سوانح ، مديريت و برنامه ريزي و مديريت بحران 

(اسکيس معماري)طراحي

1234567891011121314151617:شماره درس 

           60202232305 مهندسی معماري
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

           60220232305 معماري داخلی

           60222232305 تکنولوژي معماري

           60223331122 بازسازي پس از سانحه

           60231232305 معماري منظر

مجموعه هنرهاي نمایشی  -  6127

اطالعات - 5کارگرداني،          - 4تجزيه و تحليل نمايشنامه،          - 3،         (اجراي نقش)نظريه هاي بازيگري - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

آزمون عملي کارگرداني - 8،         (نگارش نمايشنامه)نمايشنامه نويسي - 7مباني نظري نمايش،          - 6تخصصي،تاريخي هنرنمايش،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

         6031123243406 کارگردانی نمایش

         6032120303460 ادبیات نمایشی

نوازندگی ساز جهانی  -  6128

همراهي - 6هارموني،          - 5مباني نظري،          - 4سازشناسي جهاني،          - 3ساز شناسي ايراني،          - 2زبان انگليسي تخصصي،          - 1

نوازندگي ساز جهاني - 8تئوري موسيقي سرايش وتربيت شنوايي،          - 7ساز جهاني باپيانو،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

         6013621242344 نوازندگی ساز جهانی

هنرهاي ساخت و معماري  -  6129

تنظيم شرايط محيطي و - 4طراحي فني و اجزاء ساختمان،          - 3ايستايي و فن ساختمان،          - 2زبان عمومي و تخصصي انگليسي،          - 1

مواد و مصالح - 6مديريت کارگاهي،          - 5تاسيسات ساختمان،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

           60226233400 انرژي و معماري

           60228230043 مدیریت پروژه و ساخت

طراحی  صنعتی  -  6130

تاريخ نقاشي ايران وجهان،مباني نظري طراحي صنعتي،ارتباط)اطالعات تخصصي - 3نقد هنري وادبي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

پروژه عملي طراحي صنعتي - 4،         (تصويري،تصويرسازي

1234567891011121314151617:شماره درس 

             601022146 طراحی  صنعتی
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

تصویر سازي  -  6131

تاريخ نقاشي ايران وجهان،مباني نظري طراحي صنعتي،ارتباط)اطالعات تخصصي - 3نقد هنري وادبي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

پروژه عملي تصويرسازي - 4،         (تصويري،تصويرسازي

1234567891011121314151617:شماره درس 

             601073346 تصویر سازي

نقاشی  -  6132

تاريخ نقاشي ايران وجهان،مباني نظري طراحي صنعتي،ارتباط)اطالعات تخصصي - 3نقد هنري وادبي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

پروژه عملي نقاشي - 4،         (تصويري،تصويرسازي

1234567891011121314151617:شماره درس 

             601112246 نقاشی

ارتباط تصویري  -  6133

تاريخ نقاشي ايران وجهان،مباني نظري طراحي صنعتي،ارتباط)اطالعات تخصصي - 3نقد هنري وادبي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

پروژه عملي ارتباط تصويري - 4،         (تصويري،تصويرسازي

1234567891011121314151617:شماره درس 

             601403346 ارتباط تصویري
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

10109مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی   

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد مرودشت                              198

10111آموزش بهداشت   

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

10112علوم بهداشتی در تغذیه   

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

10304نظارت بر امور دارویی   

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد شهرضا                               197

زن و مردواحد علوم داروئی                         225

10405پرستاری داخلی ،جراحی   

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد پزشکی تهران                         136

10406پرستاری سالمت جامعه   

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد پزشکی تهران                         136

10407پرستاری کودکان   

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد پزشکی تهران                         136

10408روان پرستاری   

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد پزشکی تهران                         136

10507انگل شناسی دامپزشکی   

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد شهرکرد                              133

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد گرمسار                              189

زن و مردواحد مهاباد                              166

10508قارچ شناسی دامپزشکی   

زن و مردواحد بابل                                156

10515فیزیولوژی دامپزشکی   

زن و مردواحد شبستر                               195

10522بافت شناسی دامپزشکی   

زن و مردواحد بابل                                156

زن و مردواحد شهرکرد                              133

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

10536باکتری شناسی دامپزشکی   

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد مهاباد                              166

10537بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی   

زن و مردواحد شهرکرد                              133

10603سم شناسی   

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد شهرضا                               197

زن و مردواحد علوم داروئی                         225

20101زبان  وادبیات  فارسی   

زن و مردواحد آباده                               216

زن و مردواحد آستارا                              164

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مردواحد ارسنجان                             160

زن و مردواحد ارومیه                              103

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مردواحد اقلید                               161

زن و مردواحد انار                                273

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد ایذه                                153

زن و مردواحد بابل                                156

زن و مردواحد بردسیر                              226

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد بناب                                144

زن و مردواحد بوشهر                               146

زن و مردواحد بیرجند                              131

زن و مردواحد تاکستان                             170

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تربت حیدریه                         132

زن و مردواحد تویسرکان                            167

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد جهرم                                193

زن و مردواحد جیرفت                               122

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد خرم آباد                            148

زن و مردواحد خلخال                               213

زن و مردواحد خوی                                 137

زن و مردواحد دره شهر                             334
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد دزفول                               165

زن و مردواحد دورود                               248

زن و مردواحد دهاقان                              183

زن و مردواحد رامهرمز                             230

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد زاهدان                              109

زن و مردواحد زنجان                               138

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد سبزوار                              127

زن و مردواحد سراب                                124

زن و مردواحد سمنان                               128

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد سیرجان                              203

زن و مردواحد شبستر                               195

زن و مردواحد شوشتر                               204

زن و مردواحد شهرکرد                              133

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد شیروان                              169

زن و مردواحد طبس                                 229

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد علی آبادکتول                        184

زن و مردواحد فردوس                               162

زن و مردواحد فسا                                 134

زن و مردواحد فیروزآباد                           129

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد کاشان                               116

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد گچساران                             149

زن و مردواحد گرگان                               173

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد مرند                                125

زن و مردمرکز شیروان و چرداول                     631

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد مالیر                               196

زن و مردواحد مهاباد                              166

زن و مردواحد میناب                               381

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردواحد نقده                                246

زن و مردواحد نیشابور                             130

زن و مردواحد ورامین                              143

زن و مردواحد هشترود                              301

زن و مردواحد همدان                               171

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

زن و مردواحد یاسوج                               120

زن و مردواحد یزد                                 105

20105ادبیات مقاومت   - زبان و ادبیات فارسی

زن و مردواحد بوشهر                               146

زن و مردواحد تربت حیدریه                         132

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد جیرفت                               122

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد شیروان                              169

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد قم                                  154

زن و مردواحد گرگان                               173

زن و مردواحد گرمسار                              189

زن و مردواحد نوشهر                               539

20108   (عربی- فارسی )ادبیات تطبیقی - زبان و ادبیات فارسی 

زن و مردواحد آزادشهر                             186

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد ارومیه                              103

زن و مردواحد بناب                                144

زن و مردواحد بیرجند                              131

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد جیرفت                               122

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد خدابنده                             392

زن و مردواحد دزفول                               165

زن و مردواحد دهدشت                               293

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد شهرکرد                              133

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد علی آبادکتول                        184

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد گرمسار                              189

زن و مردواحد ورامین                              143
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

20109ادبیات کودک و نوجوان   - زبان و ادبیات فارسی 

زن و مردواحد انار                                273

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد تهران شرق                           284

زن و مردواحد سبزوار                              127

زن و مردواحد فیروزآباد                           129

زن و مردواحد گرگان                               173

20113آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان   

زن و مردواحد نیشابور                             130

20115ادبیات پایداری   -زبان و ادبیات فارسی

زن و مردواحد قم                                  154

20203مترجمی  زبان  عربی   

زن و مردواحد آبادان                              151

زن و مردواحد بابل                                156

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد کاشمر                               212

زن و مردواحد کرج                                 115

20205زبان و ادبیات عرب   

زن و مردواحد آبادان                              151

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد ایالم                               254

زن و مردواحد بابل                                156

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد جیرفت                               122

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد خرم آباد                            148

زن و مردواحد دزفول                               165

زن و مردواحد رامهرمز                             230

زن و مردواحد شیروان                              169

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زنواحد فالورجان                            172

زن و مردواحد قم                                  154

زن و مردواحد کاشمر                               212

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد کهنوج                               253

زن و مردواحد گرمسار                              189

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد مهاباد                              166

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردواحد همدان                               171

20311زبان  وادبیات  انگلیسی   

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد دماوند                              250

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد کرمان                               108

20312آموزش  زبان  انگلیسی   

زن و مردواحد آبادان                              151

زن و مردواحد آباده                               216

زن و مردآملی                      ... واحد آیت ا 260

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مردواحد ارومیه                              103

زن و مردواحد اسالم آبادغرب                       282

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد امارات متحده عربی                   222

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد ایالم                               254

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد بناب                                144

زن و مردواحد بندرعباس                            114

زن و مردواحد بوشهر                               146

زن و مردواحد تاکستان                             170

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تربت حیدریه                         132

زن و مردواحد تنکابن                              159

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد خمین                                262

زن و مردواحد دماوند                              250
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد زاهدان                              109

زن و مردواحد زنجان                               138

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد سپیدان                              251

زن و مردواحد سراب                                124

زن و مردواحد سمنان                               128

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد سیرجان                              203

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد شهرضا                               197

زن و مردواحد شهرقدس                              252

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد علی آبادکتول                        184

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد قم                                  154

زن و مردواحد قوچان                               206

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد گچساران                             149

زن و مردواحد گرگان                               173

زن و مردواحد گرمسار                              189

زن و مردواحد الرستان                             155

زن و مردواحد مراغه                               147

زن و مردواحد مرند                                125

زن و مردواحد مرودشت                              198

زن و مردمرکز آموزش بین المللی قشم                597

زن و مردمرکزبین المللی کیش                       619

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد مالیر                               196

زن و مردواحد میبد                                179

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردواحد نیشابور                             130

زن و مردواحد همدان                               171

زن و مردواحد یزد                                 105

20315مترجمی  زبان  انگلیسی   

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد بناب                                144

زن و مردواحد بندرعباس                            114

زن و مردواحد پرند                                298

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تربت حیدریه                         132

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد جیرفت                               122

زن و مردواحد دماوند                              250

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد سپیدان                              251

زن و مردواحد شهرضا                               197

زن و مردواحد شهرقدس                              252

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد قوچان                               206

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد الرستان                             155

زن و مردواحد مرودشت                              198

زن و مردواحد مالرد                               560

زن و مردواحد ورامین                              143

زن و مردواحد یزد                                 105

20322آموزش  زبان  فرانسه   

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

20323مترجمی  زبان  فرانسه   

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

20332آموزش  زبان  آلمانی   

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

20334زبان و ادبیات آلمانی   

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

20390زبانشناسی  همگانی   

زن و مردواحد آباده                               216

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد ایالم                               254

زن و مردواحد تاکستان                             170

زن و مردواحد تهران جنوب                          141
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد خمین                                262

زن و مردواحد دماوند                              250

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد مرودشت                              198

20395ادبی   -زبان وادبیات فرانسه

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد مشهد                                111

20401ادیان  و عرفان   - الهیات و معارف اسالمی 

زن و مردواحد بابل                                156

زن و مردواحد تاکستان                             170

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد زنجان                               138

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

20402تاریخ و تمدن ملل اسالمی   - الهیات و معارف اسالمی 

زن و مردواحد ارومیه                              103

زن و مردواحد بافت                                221

زن و مردواحد بجنورد                              182

زن و مردواحد بوشهر                               146

زن و مردواحد تاکستان                             170

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد خوی                                 137

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

20405علوم  قرآن  و حدیث   - الهیات و معارف اسالمی 

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد خوی                                 137

زن و مردواحد زنجان                               138

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فسا                                 134

زن و مردواحد کازرون                              152

زن و مردواحد کاشان                               116

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد مالرد                               560

زن و مردواحد یاسوج                               120

20407فقه  ومبانی  حقوق  اسالمی   - الهیات و معارف اسالمی 

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد ایالم                               254

زن و مردواحد بابل                                156

زن و مردواحد بناب                                144

زن و مردواحد بیرجند                              131

زن و مردواحد تاکستان                             170

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تربت حیدریه                         132

زن و مردواحد تویسرکان                            167

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد جهرم                                193

زن و مردواحد جیرفت                               122

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد خرم آباد                            148

زن و مردواحد خوی                                 137

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد رامهرمز                             230

زن و مردواحد زاهدان                              109

زن و مردواحد سبزوار                              127

زن و مردواحد سمنان                               128

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد شیروان                              169

زن و مردواحد صفادشت                              583
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قم                                  154

زن و مردواحد کازرون                              152

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد کلیبر                               276

زن و مردواحد گرگان                               173

زن و مردواحد گناباد                              140

زن و مردواحد الهیجان                             202

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد محالت                               200

زن و مردمرکز تسوج                                470

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد میبد                                179

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردواحد ورامین                              143

زن و مردواحد هشترود                              301

زن و مردواحد همدان                               171

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

زن و مردواحد یاسوج                               120

زن و مردواحد یزد                                 105

20410فلسفه  و حکمت  اسالمی   

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد خرم آباد                            148

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد سبزوار                              127

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قم                                  154

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد مالرد                               560

زن و مردواحد نجف آباد                            150

20411عرفان  اسالمی   

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد دهاقان                              183

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد الهیجان                             202

زن و مردواحد نیشابور                             130

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

20421فقه شافعی   - الهیات و معارف اسالمی 

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

20426فلسفه اسالمی   - فلسفه و کالم اسالمی 

زن و مردواحد دزفول                               165

زن و مردواحد سبزوار                              127

زن و مردواحد فسا                                 134

20434فلسفه و کالم اسالمی   - مدرسی الهیات و معارف اسالمی 

زن و مردواحد آزادشهر                             186

تاریخ اسالم و ریشه های - مدرسی الهیات و معارف اسالمی 

20435انقالب اسالمی   

زن و مردواحد آزادشهر                             186

اخالق و تربیت اسالمی   - مدرسی الهیات و معارف اسالمی 

20436

زن و مردواحد آزادشهر                             186

20439کالم اسالمی   - فلسفه و کالم اسالمی 

زن و مردواحد سبزوار                              127

20441اصول دین و معارف علوی   - نهج البالغه 

زن و مردواحد آزادشهر                             186

20442   (ره)شناخت اندیشه های امام خمینی 

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد بابل                                156

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد خمین                                262

زن و مردواحد قم                                  154

زن و مردواحد المرد                               243

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

زن و مردواحد یزد                                 105

20445علوم حدیث   

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

20449علوم قرآن و حدیث   

زن و مردواحد قم                                  154

زن و مردواحد یزد                                 105
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

20450فقه و حقوق خصوصی   

زن و مردواحد بناب                                144

زن و مردواحد بندرانزلی                           286

زن و مردواحد بوشهر                               146

زن و مردواحد بیرجند                              131

زن و مردواحد تربت حیدریه                         132

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد جیرفت                               122

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد گرمسار                              189

زن و مردواحد الرستان                             155

زن و مردواحد میبد                                179

20512پژوهش  علوم  اجتماعی   

زن و مردواحد آشتیان                              199

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شرق                           284

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد خلخال                               213

زن و مردواحد دهاقان                              183

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد زنجان                               138

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

20517علوم ارتباطات اجتماعی   

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران شرق                           284

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد دماوند                              250

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قوچان                               206

زن و مردواحد میبد                                179

زن و مردواحد یزد                                 105

20518مطالعات زنان ـ زن و خانواده   

زن و مردواحد بافت                                221

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شرق                           284

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

20519علوم ارتباطات اجتماعی ـ روابط عمومی   

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

20520حقوق زن در اسالم   - مطالعات زنان

زن و مردواحد بابل                                156

زن و مردواحد بافت                                221

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

20529مردم شناسی   - علوم اجتماعی 

زن و مردواحد آزادشهر                             186

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد زرند                                211

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

20532جامعه شناسی   -علوم اجتماعی 

زن و مردواحد آزادشهر                             186

زن و مردواحد آشتیان                              199

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد افغانستان                           621

زن و مردواحد بابل                                156

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد بندرعباس                            114

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد جهرم                                193

زن و مردواحد دهاقان                              183

زن و مردواحد زاهدان                              109

زن و مردواحد شوشتر                               204

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قوچان                               206

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد گرمسار                              189

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد نی ریز                              209

زن و مردواحد ورامین                              143
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

20533جمعیت شناسی   -علوم اجتماعی 

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد دهاقان                              183

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد شوشتر                               204

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

20542جامعه شناسی انقالب اسالمی   

زن و مردواحد بابل                                156

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران شرق                           284

زن و مردواحد خمین                                262

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردواحد نراق                                185

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

20544مطالعات فرهنگی و رسانه   

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

10109مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی   

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

20611   (عقب ماندگان ذهنی)کودکان استثنایی 

زن و مردواحد ارومیه                              103

زن و مردواحد بیرجند                              131

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قاینات                              261

20614برنامه ریزی آموزشی   - علوم  تربیتی 

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد بناب                                144

زن و مردواحد بوشهر                               146

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تنکابن                              159

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد دزفول                               165

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد لبنان                               231

تعلیم و تربیت اسالمی   - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 

20619

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد بوشهر                               146

زن و مردواحد تاکستان                             170

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

20622آموزش و پرورش ابتدائی   - علوم تربیتی 

زن و مردواحد آزادشهر                             186

زن و مردواحد ارومیه                              103

زن و مردواحد بابل                                156

زن و مردواحد شاهین دژ                            336

زن و مردواحد شوشتر                               204

زن و مردواحد عجب شیر                             256

زن و مردواحد قاینات                              261

زن و مردواحد مالیر                               196

زن و مردواحد میانه                               218

20623علوم تربیتی ـ آموزش و پرورش پیش دبستانی   

زن و مردواحد ارسنجان                             160

20631تکنولوژی آموزشی   - علوم تربیتی 

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد یزد                                 105

20633برنامه ریزی درسی   -علوم تربیتی 

زن و مردواحد آزادشهر                             186

زن و مردواحد اردکان                              283

زن و مردواحد ارومیه                              103

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد بوشهر                               146

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تربت حیدریه                         132

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد چالوس                               158

63



 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد دماوند                              250

زن و مردواحد دورود                               248

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد مرند                                125

زن و مردواحد مرودشت                              198

زن و مردواحد مهاباد                              166

زن و مردواحد میمه                                205

زن و مردواحد نی ریز                              209

20634تحقیقات آموزشی   

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مردواحد انار                                273

زن و مردواحد بافق                                223

زن و مردواحد بندرگز                              393

زن و مردواحد بندرلنگه                            285

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تربت حیدریه                         132

زن و مردواحد تنکابن                              159

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد زنجان                               138

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد سپیدان                              251

زن و مردواحد شبستر                               195

زن و مردواحد عجب شیر                             256

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قاینات                              261

زن و مردواحد کازرون                              152

زن و مردواحد المرد                               243

زن و مردواحد محالت                               200

زن و مردواحد مرند                                125

زن و مردواحد مرودشت                              198

زن و مردواحد نکا                                 311

20636آموزش بزرگساالن   

زن و مردواحد ارومیه                              103

زن و مردواحد انار                                273

20637زیست اخالق اسالمی   

زن و مردواحد ساری                                208

20640آموزش و پرورش تطبیقی   -علوم تربیتی

زن و مردواحد قم                                  154

20701روانشناسی  بالینی   

زن و مردواحد آشتیان                              199

زن و مردآملی                      ... واحد آیت ا 260

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مردواحد ارومیه                              103

زن و مردواحد امارات متحده عربی                   222

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد ایالم                               254

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد بندرعباس                            114

زن و مردواحد بوئین زهرا                          299

زن و مردواحد بوشهر                               146

زن و مردواحد بیرجند                              131

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تربت جام                            118

زن و مردواحد تنکابن                              159

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد خمین                                262

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد زاهدان                              109

زن و مردواحد زرند                                211

زن و مردواحد زنجان                               138

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد سمنان                               128

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد سیرجان                              203

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد گرمسار                              189

زن و مردواحد الهیجان                             202

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردمرکزبین المللی کیش                       619

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردواحد نیشابور                             130

زن و مردواحد ورامین                              143

زن و مردواحد همدان                               171
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد یاسوج                               120

زن و مردواحد یزد                                 105

20702روانشناسی  تربیتی   

زن و مردواحد انار                                273

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد بجنورد                              182

زن و مردواحد بندرعباس                            114

زن و مردواحد بیرجند                              131

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد زاهدان                              109

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد شبستر                               195

زن و مردواحد عجب شیر                             256

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد مرودشت                              198

زن و مردواحد مالیر                               196

زن و مردواحد همدان                               171

20703روانشناسی  شخصیت   

زن و مردواحد آزادشهر                             186

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد ورامین                              143

20704صنعتی و سازمانی   -روانشناسی

زن و مردواحد ارسنجان                             160

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد مرودشت                              198

20705روانشناسی عمومی   

زن و مردآملی                      ... واحد آیت ا 260

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مردواحد ارسنجان                             160

زن و مردواحد ارومیه                              103

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد امارات متحده عربی                   222

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد ایالم                               254

زن و مردواحد بجنورد                              182

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد بندرعباس                            114

زن و مردواحد بوئین زهرا                          299

زن و مردواحد بوشهر                               146

زن و مردواحد تاکستان                             170

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تربت جام                            118

زن و مردواحد تنکابن                              159

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد رامهرمز                             230

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد رفسنجان                             194

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد زاهدان                              109

زن و مردواحد زرند                                211

زن و مردواحد زنجان                               138

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد سمنان                               128

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد سیرجان                              203

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد شهرقدس                              252

زن و مردواحد شهرکرد                              133

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فیروزآباد                           129

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد گرگان                               173

زن و مردواحد گرمسار                              189

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد مرودشت                              198

زن و مردمرکزبین المللی کیش                       619

زن و مردواحد مالرد                               560

زن و مردواحد مهاباد                              166

65



 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد نیشابور                             130

زن و مردواحد همدان                               171

زن و مردواحد یاسوج                               120

زن و مردواحد یزد                                 105

20708   (روانسجی)سنجش و اندازه گیری 

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

20715روانشناسی مثبت گرا   - روانشناسی اسالمی 

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد ارسنجان                             160

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد گرگان                               173

زن و مردواحد مهاباد                              166

زن و مردواحد نائین                               176

20804حقوق  بین  الملل   

زن و مردواحد آزادشهر                             186

زن و مردواحد ارومیه                              103

زن و مردواحد اسالم آبادغرب                       282

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد امارات متحده عربی                   222

زن و مردواحد بوشهر                               146

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد دماوند                              250

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد صفادشت                              583

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد مراغه                               147

زن و مردمرکز آموزش بین المللی قشم                597

زن و مردواحد میبد                                179

20805حقوق  جزا و جرم  شناسی   

زن و مردآملی                      ... واحد آیت ا 260

زن و مردواحد ابرکوه                              259

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مردواحد ارومیه                              103

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد افغانستان                           621

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد امارات متحده عربی                   222

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد ایالم                               254

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد بم                                  240

زن و مردواحد بندرعباس                            114

زن و مردواحد بوئین زهرا                          299

زن و مردواحد بوشهر                               146

زن و مردواحد بیرجند                              131

زن و مردواحد پردیس                               501

زن و مردواحد تاکستان                             170

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تفت                                 201

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد خرم آباد                            148

زن و مردواحد خمین                                262

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد دماوند                              250

زن و مردواحد رامهرمز                             230

زن و مردواحد رفسنجان                             194

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد زاهدان                              109

زن و مردواحد زنجان                               138

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد سمنان                               128

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد سیرجان                              203

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد شهرقدس                              252

زن و مردواحد شهرکرد                              133

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد صفادشت                              583

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قائم شهر                            107

66



 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد قم                                  154

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد گرگان                               173

زن و مردواحد الرستان                             155

زن و مردواحد الهیجان                             202

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد مراغه                               147

زن و مردمرکز تسوج                                470

زن و مردمرکز آموزش بین المللی قشم                597

زن و مردمرکزبین الملل خلیج فارس                  567

زن و مردمرکزبین المللی بندر انزلی                648

زن و مردمرکزبین المللی کیش                       619

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد مهاباد                              166

زن و مردواحد میبد                                179

زن و مردواحد نراق                                185

زن و مردواحد نیشابور                             130

زن و مردواحد ورامین                              143

زن و مردواحد همدان                               171

زن و مردواحد یاسوج                               120

زن و مردواحد یزد                                 105

20807حقوق  خصوصی   

زن و مردواحد آبادان                              151

زن و مردآملی                      ... واحد آیت ا 260

زن و مردواحد ابرکوه                              259

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مردواحد ارومیه                              103

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد امارات متحده عربی                   222

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد ایالم                               254

زن و مردواحد ایلخچی                              396

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد بروجن                               242

زن و مردواحد بناب                                144

زن و مردواحد بندرانزلی                           286

زن و مردواحد بندرعباس                            114

زن و مردواحد بوشهر                               146

زن و مردواحد تاکستان                             170

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تفت                                 201

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد خرم آباد                            148

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد دماوند                              250

زن و مردواحد دورود                               248

زن و مردواحد رباط کریم                           559

زن و مردواحد رفسنجان                             194

زن و مردواحد زاهدان                              109

زن و مردواحد زنجان                               138

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد سمنان                               128

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد سیرجان                              203

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد شهرقدس                              252

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد صفادشت                              583

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد قشم                                 217

زن و مردواحد قم                                  154

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد کلیبر                               276

زن و مردواحد گرگان                               173

زن و مردواحد گرمی                                391

زن و مردواحد الرستان                             155

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد محالت                               200

زن و مردواحد مراغه                               147

زن و مردواحد مرودشت                              198

زن و مردمرکز تسوج                                470

زن و مردمرکزبین الملل خلیج فارس                  567

زن و مردمرکزبین المللی بندر انزلی                648
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردمرکزبین المللی کیش                       619

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد مالرد                               560

زن و مردواحد میبد                                179

زن و مردواحد میمه                                205

زن و مردواحد نراق                                185

زن و مردواحد نوشهر                               539

زن و مردواحد نیشابور                             130

زن و مردواحد ورامین                              143

زن و مردواحد همدان                               171

زن و مردواحد یاسوج                               120

زن و مردواحد یزد                                 105

20808حقوق  عمومی   

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد افغانستان                           621

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد امارات متحده عربی                   222

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد بندرعباس                            114

زن و مردواحد بین المللی جلفا                     700

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تفت                                 201

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد دماوند                              250

زن و مردواحد رفسنجان                             194

زن و مردواحد زاهدان                              109

زن و مردواحد سیرجان                              203

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد صفادشت                              583

زن و مردواحد علی آبادکتول                        184

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد مرودشت                              198

زن و مردمرکز آموزش بین المللی قشم                597

زن و مردواحد میبد                                179

زن و مردواحد میمه                                205

20810روابط بین  الملل   

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد بناب                                144

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد زنجان                               138

زن و مردواحد سوادکوه                             279

زن و مردواحد شهرضا                               197

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قم                                  154

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردمرکز تسوج                                470

زن و مردمرکز آموزش بین المللی قشم                597

زن و مردواحد مالرد                               560

20812علوم  سیاسی   

زن و مردواحد آزادشهر                             186

زن و مردواحد آشتیان                              199

زن و مردآملی                      ... واحد آیت ا 260

زن و مردواحد افغانستان                           621

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد ایالم                               254

زن و مردواحد بافت                                221

زن و مردواحد تاکستان                             170

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد خرم آباد                            148

زن و مردواحد زاهدان                              109

زن و مردواحد زنجان                               138

زن و مردواحد شهرضا                               197

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قم                                  154

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد نیشابور                             130

20814مطالعات  منطقه ای   

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد چالوس                               158

20816اندیشه سیاسی در اسالم   

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد دورود                               248

زن و مردواحد شهرضا                               197

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قم                                  154

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد همدان                               171

20823حقوق تجارت بین الملل   

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد پردیس                               501

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد دامغان                              142

20824مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا   - مطالعات منطقه ای 

زن و مردواحد آزادشهر                             186

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد شهرضا                               197

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

20825مطالعات اروپا   - مطالعات منطقه ای 

زن و مردواحد آزادشهر                             186

زن و مردواحد شهرضا                               197

20826مطالعات آمریکای شمالی   - مطالعات منطقه ای 

زن و مردواحد آزادشهر                             186

زن و مردواحد شهرضا                               197

20827مطالعات خلیج فارس   - مطالعات منطقه ای 

زن و مردواحد آزادشهر                             186

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد شهرضا                               197

20828مطالعات ایران   - مطالعات منطقه ای 

زن و مردواحد بافت                                221

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد رفسنجان                             194

زن و مردواحد شهرضا                               197

زن و مردواحد المرد                               243

20829مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز   - مطالعات منطقه ای 

زن و مردواحد آزادشهر                             186

زن و مردواحد شهرضا                               197

20835حقوق ثبت اسناد و امالک   

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد نراق                                185

20837معارف اسالمی و حقوق گرایش حقوق خانواده   

زن و مردواحد سبزوار                              127

زن و مردواحد شبستر                               195

زن و مردواحد میمه                                205

20838فقه و حقوق جزا   

زن و مردواحد بندرانزلی                           286

زن و مردواحد تاکستان                             170

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد خمین                                262

زن و مردواحد گرمسار                              189

زن و مردواحد مراغه                               147

زن و مردواحد میبد                                179

20839فقه مقارن و حقوق جزای اسالمی   

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

20840اقتصادی   - حقوق مالی 

زن و مردواحد بوئین زهرا                          299

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد شبستر                               195

20912توسعه  اقتصادی  و برنامه ریزی   

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد خمینی شهر                           188

زن و مردواحد سمنان                               128

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد یزد                                 105

20914علوم  اقتصادی   

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد ارومیه                              103

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد بندرعباس                            114

زن و مردواحد بوئین زهرا                          299
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد یزد                                 105

20925برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی   

زن و مردواحد ابرکوه                              259

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد دهاقان                              183

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

زن و مردواحد یاسوج                               120

زن و مردواحد یزد                                 105

20926اقتصادانرژی   

زن و مردواحد ابرکوه                              259

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد ارومیه                              103

زن و مردواحد الیگودرز                            245

زن و مردواحد بابل                                156

زن و مردواحد تنکابن                              159

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد خمینی شهر                           188

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فراهان                              244

زن و مردواحد فیروزآباد                           129

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد مرند                                125

زن و مردواحد مرودشت                              198

زن و مردواحد یزد                                 105

20927اقتصاد اسالمی   

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد ارومیه                              103

زن و مردواحد الیگودرز                            245

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد خوی                                 137

زن و مردواحد سلماس                               264

زن و مردواحد شبستر                               195

زن و مردواحد عجب شیر                             256

زن و مردواحد مرند                                125

زن و مردواحد میانه                               218

20929بانکداری اسالمی   

زن و مردواحد خوی                                 137

زن و مردواحد عجب شیر                             256

21002فلسفه   

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

21003فلسفه علم   

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

21006منطق   - فلسفه 

زن و مردواحد بابل                                156

21102باستان  شناسی   

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد کازرون                              152

زن و مردواحد ورامین                              143

زن و مردواحد همدان                               171

21105فرهنگ  و زبانهای  باستانی   

زن و مردواحد آستارا                              164

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد بوشهر                               146

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد جیرفت                               122

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد همدان                               171

21108تاریخ ایران باستان   - تاریخ 

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد بجنورد                              182

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد داراب                               168

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد شاهرود                              104
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد شبستر                               195

زن و مردواحد شوشتر                               204

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد محالت                               200

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

21114تاریخ انقالب اسالمی   

زن و مردواحد بابل                                156

زن و مردواحد خمین                                262

زن و مردواحد محالت                               200

زن و مردواحد نجف آباد                            150

21116تاریخ  فرهنگ و تمدن اسالمی   

زن و مردواحد شهرضا                               197

زن و مردواحد نجف آباد                            150

21118تاریخ عمومی جهان   -تاریخ 

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد بجنورد                              182

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد داراب                               168

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد شبستر                               195

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد محالت                               200

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

21119تاریخ اسالم   -تاریخ 

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد بجنورد                              182

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد داراب                               168

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد شهربابك                             210

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد محالت                               200

زن و مردمرکز قادرآباد                            534

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

21120تاریخ ایران اسالمی   -تاریخ 

زن و مردواحد آباده                               216

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد بجنورد                              182

زن و مردواحد تربت حیدریه                         132

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد داراب                               168

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد شبستر                               195

زن و مردواحد شوشتر                               204

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد محالت                               200

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردواحد نور                                 239

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

21122مطالعات خلیج فارس   - تاریخ 

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد محالت                               200

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

21123مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز   - تاریخ 

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد محالت                               200

21124اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی   - تاریخ 

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد محالت                               200

21126ایرانشناسی گرایش ایرانشناسی عمومی   

زن و مردواحد شبستر                               195

21127تاریخ   - ایرانشناسی گرایش ایرانشناسی 

زن و مردواحد محالت                               200

21129باستان شناسی گرایش پیش از تاریخ   

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد ایالم                               254

زن و مردواحد مرودشت                              198

زن و مردواحد میانه                               218

21130باستان شناسی گرایش دوران تاریخی   

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد مرودشت                              198

باستان شناسی گرایش تمدن و فرهنگ اسالمی و سرزمین های 

21131دیگر   

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد مرودشت                              198

21132تاریخ تشیع   

زن و مردواحد آباده                               216
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

21133تاریخ علم گرایش ریاضی در جهان اسالم   

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

21134تاریخ علم گرایش نجوم در جهان اسالم   

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

21135تاریخ علم گرایش فیزیك و فناوری در جهان اسالم   

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

21136تاریخ علم گرایش طب و داروسازی در جهان اسالم   

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

21189مدیریت محیط زیست   - محیط زیست 

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد بندرعباس                            114

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد میبد                                179

21192برنامه ریزی محیط زیست   - محیط زیست 

زن و مردواحد بندرعباس                            114

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد میبد                                179

21197   (سیل و زلزله)مدیریت در سوانح طبیعی 

زن و مردواحد تهران شمال                          157

21198مدیریت ثبت اسناد و امالک   

زن و مردواحد بین المللی جلفا                     700

زن و مردواحد کازرون                              152

21199آموزش محیط زیست   - محیط زیست 

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد بندرعباس                            114

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد میبد                                179

21207مدیریت  بازرگانی   

زن و مردواحد افغانستان                           621

زن و مردواحد امارات متحده عربی                   222

زن و مردواحد ایالم                               254

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد سمنان                               128

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد گچساران                             149

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد مرودشت                              198

زن و مردمرکزبین المللی کیش                       619

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردواحد یزد                                 105

21210مدیریت  دولتی   

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مردواحد ارومیه                              103

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد پارس آباد مغان                      287

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد زابل                                268

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد گرمی                                391

زن و مردواحد الرستان                             155

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردمرکزبین المللی بندر انزلی                648

زن و مردواحد ممقان                               297

زن و مردواحد یاسوج                               120

زن و مردواحد یزد                                 105

21211مدیریت  صنعتی   

زن و مردآملی                      ... واحد آیت ا 260

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد بافق                                223

زن و مردواحد بناب                                144

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد صفادشت                              583

زن و مردواحد قشم                                 217

زن و مردواحد کرمان                               108

72



 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد گچساران                             149

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد مرودشت                              198

زن و مردمرکز آموزش بین المللی قشم                597

زن و مردواحد مهریز                               316

زن و مردواحد یزد                                 105

21212مدیریت  آموزشی   

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد بجنورد                              182

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد بندرعباس                            114

زن و مردواحد بوشهر                               146

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تربت حیدریه                         132

زن و مردواحد تنکابن                              159

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد خرم آباد                            148

زن و مردواحد دماوند                              250

زن و مردواحد رفسنجان                             194

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد زاهدان                              109

زن و مردواحد زنجان                               138

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد شهرکرد                              133

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد علی آبادکتول                        184

زن و مردواحد فیروزآباد                           129

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد گرگان                               173

زن و مردواحد گرمسار                              189

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد مرند                                125

زن و مردواحد مرودشت                              198

زن و مردمرکز محمود آباد                          464

زن و مردمرکز آموزش بین المللی قشم                597

زن و مردواحد میاندوآب                            249

زن و مردواحد نیشابور                             130

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

21215مدیریت  اجرایی   

زن و مردآملی                      ... واحد آیت ا 260

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مردواحد ارومیه                              103

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد امارات متحده عربی                   222

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد ایالم                               254

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد بناب                                144

زن و مردواحد بندرعباس                            114

زن و مردواحد بوشهر                               146

زن و مردواحد پرند                                298

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تفرش                                247

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد جاسب                                340

زن و مردواحد خمین                                262

زن و مردواحد دماوند                              250

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد رفسنجان                             194

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد زاهدان                              109

زن و مردواحد زنجان                               138

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد سمنان                               128

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد سیرجان                              203

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد صفادشت                              583

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

73



 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد گرگان                               173

زن و مردواحد گرمی                                391

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد مرند                                125

زن و مردمرکز شهریار                              577

زن و مردمرکزبین المللی کیش                       619

زن و مردواحد ممقان                               297

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردواحد نیشابور                             130

زن و مردواحد همدان                               171

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

زن و مردواحد یاسوج                               120

زن و مردواحد یزد                                 105

21223مدیریت تکنولوژی   

زن و مردواحد امارات متحده عربی                   222

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد سیرجان                              203

21224مدیریت فن آوری اطالعات   

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد صفادشت                              583

21237مدیریت شهری   

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد امارات متحده عربی                   222

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد دماوند                              250

زن و مردواحد صفادشت                              583

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

21240مدیریت امور فرهنگی   - امور فرهنگی 

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد امارات متحده عربی                   222

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد ملکان                               300

21241امور فرهنگی ـ برنامه ریزی امور فرهنگی   

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

21245مدیریت مالی   

زن و مردآملی                      ... واحد آیت ا 260

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد امیدیه                              187

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شرق                           284

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد سمنان                               128

زن و مردواحد شهرقدس                              252

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فیروزآباد                           129

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

زن و مردواحد قشم                                 217

زن و مردواحد مراغه                               147

زن و مردمرکز آموزش بین المللی قشم                597

زن و مردمرکزبین المللی کیش                       619

زن و مردواحد مالرد                               560

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

زن و مردواحد یزد                                 105

21254بازاریابی   - مدیریت بازرگانی

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد امارات متحده عربی                   222

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد بابل                                156

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد بوئین زهرا                          299

زن و مردواحد بیرجند                              131

زن و مردواحد تربت جام                            118

74



 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد خلخال                               213

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد زنجان                               138

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد شهرقدس                              252

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد علی آبادکتول                        184

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد قشم                                 217

زن و مردواحد قم                                  154

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد المرد                               243

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد مراغه                               147

زن و مردمرکز آموزش بین المللی قشم                597

زن و مردواحد مالیر                               196

زن و مردواحد نراق                                185

زن و مردواحد نیشابور                             130

21255مدیریت تحول   -مدیریت دولتی

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد بناب                                144

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد دهاقان                              183

زن و مردواحد رفسنجان                             194

زن و مردواحد سیرجان                              203

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد شوشتر                               204

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد علی آبادکتول                        184

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد مالیر                               196

زن و مردواحد مهاباد                              166

زن و مردواحد نراق                                185

21256بازرگانی داخلی   -مدیریت بازرگانی

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد امارات متحده عربی                   222

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد بابل                                156

زن و مردواحد بوئین زهرا                          299

زن و مردواحد تربت جام                            118

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد زنجان                               138

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد قشم                                 217

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد مبارکه                              190

زن و مردواحد مالیر                               196

زن و مردواحد نراق                                185

زن و مردواحد نیشابور                             130

21257مدیریت نیروی انسانی   - مدیریت دولتی

زن و مردواحد آستارا                              164

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد بناب                                144

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد دهاقان                              183

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد رفسنجان                             194

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد سیرجان                              203

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد شوشتر                               204

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

75



 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد علی آبادکتول                        184

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد مهاباد                              166

زن و مردواحد نراق                                185

زن و مردواحد یاسوج                               120

21258مدیریت مالی دولتی   - مدیریت دولتی

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد بناب                                144

زن و مردواحد بندرانزلی                           286

زن و مردواحد تربت حیدریه                         132

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد دهاقان                              183

زن و مردواحد رفسنجان                             194

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد سیرجان                              203

زن و مردواحد شاهین دژ                            336

زن و مردواحد شوشتر                               204

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد علی آبادکتول                        184

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد مهاباد                              166

زن و مردواحد میاندوآب                            249

زن و مردواحد نراق                                185

زن و مردواحد یاسوج                               120

21265حقوق محیط زیست   

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

21268تولید   - مدیریت صنعتی 

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد امارات متحده عربی                   222

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد سمنان                               128

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد نجف آباد                            150

21269تحقیق در عملیات   - مدیریت صنعتی 

زن و مردواحد امارات متحده عربی                   222

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد سمنان                               128

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد کاشان                               116

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد مهاباد                              166

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

21270مدیریت مالی   - مدیریت بازرگانی 

زن و مردواحد آبادان                              151

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد امارات متحده عربی                   222

زن و مردواحد بابل                                156

زن و مردواحد بوئین زهرا                          299

زن و مردواحد بین المللی جلفا                     700

زن و مردواحد تنکابن                              159

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد زنجان                               138

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد شاهرود                              104
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد قشم                                 217

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردمرکز آموزش بین المللی قشم                597

زن و مردمرکزبین الملل خلیج فارس                  567

زن و مردواحد مالیر                               196

زن و مردواحد ممقان                               297

زن و مردواحد نراق                                185

زن و مردواحد نیشابور                             130

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

21271بازرگانی بین المللی   - مدیریت بازرگانی 

زن و مردواحد آباده                               216

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد امارات متحده عربی                   222

زن و مردواحد بابل                                156

زن و مردواحد بوئین زهرا                          299

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد زنجان                               138

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد عجب شیر                             256

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردمرکزبین الملل خلیج فارس                  567

زن و مردواحد مالیر                               196

زن و مردواحد نراق                                185

زن و مردواحد نیشابور                             130

21272مدیریت بیمه   - مدیریت بازرگانی 

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد امارات متحده عربی                   222

زن و مردواحد بابل                                156

زن و مردواحد بوئین زهرا                          299

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد زنجان                               138

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد قشم                                 217

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد مالیر                               196

زن و مردواحد نراق                                185

زن و مردواحد نیشابور                             130

21273مدیریت تحول   - مدیریت بازرگانی 

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد امارات متحده عربی                   222

زن و مردواحد بابل                                156

زن و مردواحد بوئین زهرا                          299

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد زنجان                               138

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد قشم                                 217

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردمرکز آموزش بین المللی قشم                597

زن و مردواحد مالیر                               196

زن و مردواحد نراق                                185

زن و مردواحد نیشابور                             130

21274سیاستهای تحقیق و توسعه   - مدیریت تکنولوژی 

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

21277   (اچ اس ای)مدیریت محیط زیست 

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد زاهدان                              109
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

21278مالی   - مدیریت صنعتی 

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد امارات متحده عربی                   222

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد سمنان                               128

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد نجف آباد                            150

21279مدیریت سیستمهای اطالعاتی   - مدیریت دولتی 

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد بناب                                144

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد دهاقان                              183

زن و مردواحد رفسنجان                             194

زن و مردواحد سیرجان                              203

زن و مردواحد شوشتر                               204

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد علی آبادکتول                        184

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد مهاباد                              166

زن و مردواحد نراق                                185

21280تشکیالت و روشها   - مدیریت دولتی 

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد بناب                                144

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد دهاقان                              183

زن و مردواحد رفسنجان                             194

زن و مردواحد سیرجان                              203

زن و مردواحد شوشتر                               204

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد علی آبادکتول                        184

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد مهاباد                              166

زن و مردواحد نراق                                185

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

زن و مردواحد یاسوج                               120

21284کسب و کار جدید   - مدیریت کارآفرینی 

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

21293آموزش و بهسازی منابع انسانی   

زن و مردواحد ارسنجان                             160

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد بابل                                156

زن و مردواحد بندرعباس                            114

زن و مردواحد بندرگز                              393

زن و مردواحد بیرجند                              131

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تربت حیدریه                         132

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد عجب شیر                             256

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد گرمسار                              189

زن و مردواحد المرد                               243

زن و مردواحد مرند                                125

زن و مردواحد مهاباد                              166

زن و مردواحد نکا                                 311

21294نوآوری تکنولوژی   - مدیریت تکنولوژی 

زن و مردواحد الکترونیکی                          503
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

21295انتقال تکنولوژی   - مدیریت تکنولوژی 

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

21296استراتژیهای توسعه صنعتی   - مدیریت تکنولوژی 

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

21297مدیریت بازاریابی   - مدیریت ام بی ای 

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم داروئی                         225

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

21301حسابداری   

زن و مردواحد آبادان                              151

زن و مردواحد آشتیان                              199

زن و مردآملی                      ... واحد آیت ا 260

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مردواحد اردکان                              283

زن و مردواحد ارومیه                              103

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مردواحد الیگودرز                            245

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد امارات متحده عربی                   222

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد ایالم                               254

زن و مردواحد بابل                                156

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد بستان آباد                          351

زن و مردواحد بناب                                144

زن و مردواحد بندرعباس                            114

زن و مردواحد بندرگز                              393

زن و مردواحد بوشهر                               146

زن و مردواحد بیرجند                              131

زن و مردواحد تاکستان                             170

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تنکابن                              159

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شرق                           284

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد خرم آباد                            148

زن و مردواحد خمین                                262

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد دماوند                              250

زن و مردواحد رامهرمز                             230

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد رفسنجان                             194

زن و مردواحد رودسر                               275

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد زاهدان                              109

زن و مردواحد زنجان                               138

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد سبزوار                              127

زن و مردواحد سراب                                124

زن و مردواحد سمنان                               128

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد سیرجان                              203

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد شهرقدس                              252

زن و مردواحد شهرکرد                              133

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد صفادشت                              583

زن و مردواحد طبس                                 229

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد علی آبادکتول                        184

زن و مردواحد فراهان                              244

زن و مردواحد فردوس                               162

زن و مردواحد فیروزآباد                           129

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد قاینات                              261

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد قشم                                 217

زن و مردواحد قم                                  154

زن و مردواحد کاشان                               116

زن و مردواحد کرج                                 115
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد گرگان                               173

زن و مردواحد گرمی                                391

زن و مردواحد گنبدکاووس                           274

زن و مردواحد المرد                               243

زن و مردواحد الهیجان                             202

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد مبارکه                              190

زن و مردواحد مرند                                125

زن و مردواحد مرودشت                              198

زن و مردمرکز شهریار                              577

زن و مردمرکز آموزش بین المللی قشم                597

زن و مردمرکزبین الملل خلیج فارس                  567

زن و مردمرکزبین المللی کیش                       619

زن و مردواحد مسجدسلیمان                          178

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد مالرد                               560

زن و مردواحد مالیر                               196

زن و مردواحد مهاباد                              166

زن و مردواحد میاندوآب                            249

زن و مردواحد میانه                               218

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردواحد نور                                 239

زن و مردواحد نیشابور                             130

زن و مردواحد همدان                               171

زن و مردواحد یاسوج                               120

زن و مردواحد یزد                                 105

21302حسابرسی   

زن و مردواحد تهران شرق                           284

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد رامسر                               414

زن و مردواحد علی آبادکتول                        184

زن و مردواحد قاینات                              261

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد نور                                 239

زن و مردواحد نیشابور                             130

21341کسب و کار الکترونیکی   - مدیریت فناوری اطالعات 

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد دماوند                              250

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

زن و مردواحد الهیجان                             202

21342مدیریت منابع اطالعاتی   - مدیریت فناوری اطالعات 

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد دماوند                              250

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

سیستمهای اطالعاتی پیشرفته   - مدیریت فناوری اطالعات 

21343

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد دماوند                              250

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

21344مدیریت دانش   - مدیریت فناوری اطالعات 

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد دماوند                              250

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

21411بیومکانیك ورزشی   -تربیت بدنی و علوم ورزشی

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد کرج                                 115

21418روانشناسی ورزشی   - تربیت بدنی و علوم ورزشی 

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

21420جامعه شناسی ورزشی   

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد جهرم                                193

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد گرمسار                              189

21421مدیریت بازاریابی در ورزش   -مدیریت ورزشی

زن و مردواحد آشتیان                              199

زن و مردواحد ابهر                                207
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد جهرم                                193

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد علی آبادکتول                        184

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد مبارکه                              190

زن و مردواحد مهاباد                              166

21422مدیریت ورزشی   

زن و مردآملی                      ... واحد آیت ا 260

زن و مردواحد ارسنجان                             160

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد بندرعباس                            114

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تفت                                 201

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد گرگان                               173

زن و مردواحد الرستان                             155

زن و مردمرکز سردرود                              566

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد ملکان                               300

زن و مردواحد ورامین                              143

زن و مردواحد همدان                               171

زن و مردواحد یزد                                 105

21423فیزیولوژی ورزشی   

زن و مردواحد آبادان                              151

زن و مردآملی                      ... واحد آیت ا 260

زن و مردواحد اسالم آبادغرب                       282

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مردواحد ایالم                               254

زن و مردواحد بجنورد                              182

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد بناب                                144

زن و مردواحد بندرانزلی                           286

زن و مردواحد بوشهر                               146

زن و مردواحد تفت                                 201

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد جهرم                                193

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد شوشتر                               204

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد الرستان                             155

زن و مردواحد محالت                               200

زن و مردواحد مرودشت                              198

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد ملکان                               300

زن و مردواحد نور                                 239

زن و مردواحد یاسوج                               120

زن و مردواحد یزد                                 105

21424رفتار حرکتی   

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد شوشتر                               204

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد مشهد                                111

فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی   - فیزیولوژی ورزشی 

21435

زن و مردواحد آزادشهر                             186

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران شرق                           284

زن و مردواحد دامغان                              142
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد میانه                               218

زن و مردواحد نجف آباد                            150

21436تغذیه ورزش   - فیزیولوژی ورزشی 

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد تهران شرق                           284

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد زنجان                               138

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد نجف آباد                            150

21437آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی   

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد کرج                                 115

21440فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی   - فیزیولوژی ورزشی 

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد ساری                                208

21441مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی   - مدیریت ورزشی 

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد مبارکه                              190

مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی   - مدیریت ورزشی 

21442

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد مبارکه                              190

مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی  - مدیریت ورزشی 

 21443

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد جهرم                                193

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قشم                                 217

زن و مردواحد مبارکه                              190

زن و مردواحد مالرد                               560

21444فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض   - فیزیولوِژی ورزشی 

زن و مردواحد سنندج                               110

21445مدیریت رسانه های ورزشی   - مدیریت ورزشی 

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد مبارکه                              190

21446مدیریت رویدادهای ورزشی   - مدیریت ورزشی 

زن و مردواحد مبارکه                              190

حرکات اصالحی   - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی 

21453

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

امدادگر ورزشی   - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی 

21454

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

21455فیزیولوژی ورزشی کاربردی   - فیزیولوژی ورزشی 

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد ایلخچی                              396

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

21456رشد حرکتی   - رفتار حرکتی 

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

21457یادگیری و کنترل حرکتی   - رفتار حرکتی 

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد تفت                                 201

زن و مردواحد تهران شرق                           284

21501جغرافیاوبرنامه  ریزی شهری   

زن و مردواحد آستارا                              164

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مردواحد افغانستان                           621

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد زاهدان                              109

زن و مردواحد سمنان                               128

زن و مردواحد شیروان                              169

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد ماهشهر                              191

زن و مردواحد مرند                                125

زن و مردواحد ملکان                               300
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد نور                                 239

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

21506جغرافیای  سیاسی   

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد گرمسار                              189

21518جغرافیا و برنامه ریزی روستایی   

زن و مردواحد آستارا                              164

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد سمنان                               128

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد گرمسار                              189

زن و مردواحد الرستان                             155

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

21525سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی   

زن و مردواحد الرستان                             155

زن و مردواحد میبد                                179

زن و مردواحد یزد                                 105

21532جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری   

زن و مردواحد آستارا                              164

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد زاهدان                              109

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد سمنان                               128

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد گرمسار                              189

زن و مردواحد الرستان                             155

زن و مردواحد نور                                 239

زن و مردواحد همدان                               171

21537برنامه ریزی آمایش سرزمین   

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد سمنان                               128

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردواحد نور                                 239

21538جغرافیای پزشکی   

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مردواحد رشت                                 117

21539   (اکوتوریسم)طبیعت گردی 

زن و مردواحد نور                                 239

21541   (اقلیم شناسی)آب و هوا شناسی 

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد تربت حیدریه                         132

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد خرم آباد                            148

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد سمنان                               128

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد الرستان                             155

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

زن و مردواحد یزد                                 105

21542طبیعی و انسانی   - مخاطرات محیطی 

زن و مردواحد لنجان                               294

زن و مردواحد نجف آباد                            150

مطالعات آب و - سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 

21543خاک   

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

مطالعات شهری و- سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 

21544 روستایی   

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

مدیریت - سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 

21545مخاطرات محیطی   

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

هواشناسی - سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 

21546ماهواره ای   

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

21547برنامه ریزی محیطی   - ژئومورفولوژی 

زن و مردواحد آستارا                              164

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مردواحد اهر                                 220

83



 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد الرستان                             155

زن و مردواحد مرند                                125

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد میبد                                179

زن و مردواحد نور                                 239

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

21548آمایش شهری   - جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد مالیر                               196

زن و مردواحد نجف آباد                            150

21549محیط زیست شهری   - جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد مالیر                               196

زن و مردواحد نجف آباد                            150

بهسازی و نوسازی شهری   - جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

21550

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد مالیر                               196

زن و مردواحد نجف آباد                            150

21551برنامه ریزی مسکن   - جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد مالیر                               196

زن و مردواحد نجف آباد                            150

برنامه ریزی گردشگری - جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری 

21553منطقه ای   

زن و مردواحد تربت حیدریه                         132

زن و مردواحد مالیر                               196

زن و مردواحد نجف آباد                            150

برنامه ریزی فضایی مجتمع- جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری 

21561 های گردشگری   

زن و مردواحد مالیر                               196

زن و مردواحد نجف آباد                            150

21603مشاوره  و راهنمایی   

زن و مردواحد آزادشهر                             186

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تنکابن                              159

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد خمین                                262

زن و مردواحد خمینی شهر                           188

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قاینات                              261

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد نیشابور                             130

زن و مردواحد یزد                                 105

21609مشاوره ـ مشاوره مدرسه   

زن و مردواحد قوچان                               206

زن و مردواحد مرودشت                              198

21611مشاوره خانواده   - مشاوره 

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد قوچان                               206

زن و مردواحد مرودشت                              198

21614مشاوره شغلی   - مشاوره 

زن و مردواحد قوچان                               206

زن و مردواحد مرودشت                              198

21615مشاوره توانبخشی   - مشاوره 

زن و مردواحد قوچان                               206

زن و مردواحد مرودشت                              198

مدیریت کتابخانه های دانشگاهی -علم اطالعات و دانش شناسی

  21713

زن و مردواحد بابل                                156

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

مطالعات کتابخانه های عمومی   -علم اطالعات و دانش شناسی

21714

زن و مردواحد بابل                                156

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

21715مدیریت اطالعات   -علم اطالعات و دانش شناسی

زن و مردواحد اهواز                               106
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد بابل                                156

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد خمین                                262

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

کتابخانه های آموزشگاهی   -علم اطالعات و دانش شناسی

21716

زن و مردواحد بابل                                156

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

21717علم اطالعات و دانش شناسی   

زن و مردواحد بجنورد                              182

زن و مردواحد تنکابن                              159

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد همدان                               171

مدیریت کتابخانه های دیجیتال - علم اطالعات و دانش شناسی 

  21718

زن و مردواحد بابل                                156

30106ریاضی کاربردی ـ تحقیق در عملیات   

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد الیگودرز                            245

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد بیرجند                              131

زن و مردواحد تاکستان                             170

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد خوی                                 137

زن و مردواحد زاهدان                              109

زن و مردواحد شبستر                               195

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد مبارکه                              190

زن و مردواحد مالیر                               196

زن و مردواحد ورامین                              143

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

30111آموزش ریاضی   

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد بناب                                144

زن و مردواحد بندرعباس                            114

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد زاهدان                              109

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد سیرجان                              203

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فیروزآباد                           129

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد مرودشت                              198

زن و مردواحد همدان                               171

30115ریاضی کاربردی ـ آنالیز عددی   

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مردواحد ارومیه                              103

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد بیرجند                              131

زن و مردواحد تفرش                                247

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد خرم آباد                            148

زن و مردواحد زاهدان                              109

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد شبستر                               195

زن و مردواحد شهرکرد                              133

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد الهیجان                             202

زن و مردواحد همدان                               171

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

30117علوم کامپیوتر   

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مردواحد تفرش                                247

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران غرب                           228
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد خوی                                 137

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد شبستر                               195

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد علی آبادکتول                        184

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد گرگان                               173

زن و مردواحد گرمسار                              189

زن و مردواحد الهیجان                             202

زن و مردواحد نور                                 239

30119ریاضی محض   

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مردواحد بجنورد                              182

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد سراب                                124

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد مرودشت                              198

30120ریاضی کاربردی   

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد الهیجان                             202

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد همدان                               171

30121جبر   -ریاضی محض

زن و مردواحد بیرجند                              131

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد جهرم                                193

زن و مردواحد خرم آباد                            148

زن و مردواحد خوی                                 137

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد شبستر                               195

زن و مردواحد شهرکرد                              133

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فیروزآباد                           129

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد مبارکه                              190

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد مالرد                               560

زن و مردواحد همدان                               171

30122آنالیز   -ریاضی محض

زن و مردواحد استهبان                             145

زن و مردواحد بیرجند                              131

زن و مردواحد تاکستان                             170

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد شبستر                               195

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد گرگان                               173

زن و مردواحد الهیجان                             202

زن و مردواحد مبارکه                              190

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد مالرد                               560

زن و مردواحد مهاباد                              166

زن و مردواحد نیشابور                             130

30124توپولوژی   - هندسه - ریاضی محض 

زن و مردواحد بیرجند                              131

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد مبارکه                              190

زن و مردواحد مالرد                               560

30128ریاضی فیزیك   - ریاضی کاربردی 

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد کرمان                               108

30129علوم تصمیم و مهندسی دانش   

زن و مردواحد مبارکه                              190

30130ریاضیات مالی   - ریاضی 

زن و مردواحد استهبان                             145

زن و مردواحد بروجرد                              112
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد سلماس                               264

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

زن و مردواحد کهنوج                               253

زن و مردواحد الهیجان                             202

زن و مردواحد مرند                                125

زن و مردواحد مهاباد                              166

زن و مردواحد نور                                 239

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

30132محاسبات علمی   - علوم کامپیوتر 

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد مبارکه                              190

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

30134سیستم های کامپیوتری   - علوم کامپیوتر 

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

30135سیستم های هوشمند   - علوم کامپیوتر 

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

30136نظریه محاسبه   - علوم کامپیوتر 

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

30204ژئو فیزیك   

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد کرمان                               108

30209لرزه شناسی   - ژئوفیزیك 

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

30213گرانی سنجی   -ژئوفیزیك

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد همدان                               171

30214مغناطیس سنجی   -ژئوفیزیك

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

30215الکتریکی   - ژئوفیزیك

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

30217اتمی و مولکولی   - فیزیك

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد زنجان                               138

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد مرودشت                              198

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد مهاباد                              166

زن و مردواحد نور                                 239

زن و مردواحد همدان                               171

30218حالت جامد   - فیزیك 

زن و مردآملی                      ... واحد آیت ا 260

زن و مردواحد ارومیه                              103

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد تاکستان                             170

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد خوی                                 137

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد شهرضا                               197

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد قم                                  154

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد مرودشت                              198

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد ورامین                              143

زن و مردواحد همدان                               171

30219ذرات بنیادی و نظریه میدانها   - فیزیك 

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد چالوس                               158
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد همدان                               171

30223هسته ای   - فیزیك 

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد خرم آباد                            148

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد شبستر                               195

زن و مردواحد شیراز                               163

30224فیزیك نجومی   - فیزیك 

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

30225فیزیك بنیادی   - فیزیك 

زن و مردواحد ارومیه                              103

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

30230زلزله شناسی   - ژئوفیزیك 

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قم                                  154

30235نانوفیزیك   

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

30236فتونیك   

زن و مردواحد بناب                                144

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد شهرضا                               197

زن و مردواحد علی آبادکتول                        184

زن و مردواحد نور                                 239

30310شیمی کاربردی   -شیمی 

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مردواحد امیدیه                              187

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد دورود                               248

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد شهرضا                               197

زن و مردواحد صوفیان                              390

زن و مردواحد علوم داروئی                         225

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فیروزآباد                           129

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد قوچان                               206

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد گچساران                             149

زن و مردواحد گرگان                               173

زن و مردواحد مراغه                               147

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد مالرد                               560

زن و مردواحد مهاباد                              166

زن و مردواحد میانه                               218

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

زن و مردواحد یزد                                 105

30311شیمی تجزیه   -شیمی 

زن و مردآملی                      ... واحد آیت ا 260

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مردواحد امیدیه                              187

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد ایالم                               254

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد خرم آباد                            148

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد دورود                               248

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد شهرضا                               197

زن و مردواحد شهرقدس                              252

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد صفادشت                              583

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فیروزآباد                           129

زن و مردواحد قوچان                               206

زن و مردواحد کرج                                 115
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد گچساران                             149

زن و مردواحد گرگان                               173

زن و مردواحد المرد                               243

زن و مردواحد الهیجان                             202

زن و مردواحد ماهشهر                              191

زن و مردواحد مراغه                               147

زن و مردواحد مرودشت                              198

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد میانه                               218

زن و مردواحد نی ریز                              209

زن و مردواحد نیشابور                             130

زن و مردواحد ورامین                              143

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

زن و مردواحد یزد                                 105

30312شیمی معدنی   -شیمی 

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مردواحد امیدیه                              187

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد بوئین زهرا                          299

زن و مردواحد تویسرکان                            167

زن و مردواحد تهران شرق                           284

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد خرم آباد                            148

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد شهرضا                               197

زن و مردواحد صفادشت                              583

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فراهان                              244

زن و مردواحد فیروزآباد                           129

زن و مردواحد قشم                                 217

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد گچساران                             149

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد مهاباد                              166

زن و مردواحد نراق                                185

زن و مردواحد نی ریز                              209

زن و مردواحد ورامین                              143

زن و مردواحد همدان                               171

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

زن و مردواحد یزد                                 105

30313شیمی فیزیك   -شیمی 

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مردواحد امیدیه                              187

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد بابل                                156

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد بوئین زهرا                          299

زن و مردواحد تاکستان                             170

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تنکابن                              159

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد دورود                               248

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد سیرجان                              203

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد شهرضا                               197

زن و مردواحد شهرکرد                              133

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد صفادشت                              583

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فیروزآباد                           129

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد گچساران                             149

زن و مردواحد الهیجان                             202

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد مرودشت                              198

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد ورامین                              143

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

زن و مردواحد یزد                                 105

30314شیمی آلی   -شیمی 

زن و مردآملی                      ... واحد آیت ا 260

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مردواحد اسالمشهر                            238
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد امیدیه                              187

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد بابل                                156

زن و مردواحد بجنورد                              182

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد تاکستان                             170

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تنکابن                              159

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شرق                           284

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد تیران                               595

زن و مردواحد جویبار                              344

زن و مردواحد خلخال                               213

زن و مردواحد خوی                                 137

زن و مردواحد داراب                               168

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد دورود                               248

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد زاهدان                              109

زن و مردواحد زنجان                               138

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد سبزوار                              127

زن و مردواحد سراب                                124

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد شبستر                               195

زن و مردواحد شهرضا                               197

زن و مردواحد شهرقدس                              252

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد صفادشت                              583

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فیروزآباد                           129

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد قم                                  154

زن و مردواحد کازرون                              152

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد گچساران                             149

زن و مردواحد گرگان                               173

زن و مردواحد المرد                               243

زن و مردواحد الهیجان                             202

زن و مردواحد ماهشهر                              191

زن و مردواحد مرودشت                              198

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد مهاباد                              166

زن و مردواحد میانه                               218

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردواحد نی ریز                              209

زن و مردواحد نیشابور                             130

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

زن و مردواحد یزد                                 105

30317فیتو شیمی   

زن و مردواحد آزادشهر                             186

زن و مردآملی                      ... واحد آیت ا 260

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد بجنورد                              182

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد تنکابن                              159

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد جهرم                                193

زن و مردواحد شهرکرد                              133

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد علوم داروئی                         225

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فراهان                              244

زنواحد فالورجان                            172

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد قم                                  154

زن و مردواحد گرگان                               173

زن و مردواحد مرند                                125

زن و مردواحد ورامین                              143

30323شیمی و فناوری اسانس   - شیمی 

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران شرق                           284

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد علوم داروئی                         225

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زنواحد فالورجان                            172

زن و مردواحد فیروزآباد                           129
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد مرند                                125

زن و مردواحد میانه                               218

30326شیمی پلیمر   - شیمی 

زن و مردواحد تهران شرق                           284

زن و مردواحد جویبار                              344

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد شهرضا                               197

زن و مردواحد ماهشهر                              191

30328شیمی دارویی   

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم داروئی                         225

30330نانو شیمی   - علوم و فناوری نانو 

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد صفادشت                              583

زن و مردواحد علوم داروئی                         225

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد مرودشت                              198

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

30331آموزش شیمی   

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد فیروزآباد                           129

زن و مردواحد کازرون                              152

زن و مردمرکزبین المللی کیش                       619

30405زمین  شناسی  اقتصادی   - زمین شناسی 

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد بابل                                156

زن و مردواحد بافق                                223

زن و مردواحد بهبهان                              215

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد خرم آباد                            148

زن و مردواحد زرند                                211

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد الهیجان                             202

زن و مردواحد محالت                               200

زن و مردواحد میمه                                205

30407پترولوژی   - زمین  شناسی 

زن و مردواحد آشتیان                              199

زن و مردواحد ارومیه                              103

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد بافق                                223

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد زرند                                211

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد الهیجان                             202

زن و مردواحد محالت                               200

30408تکتونیك   - زمین  شناسی 

زن و مردواحد آشتیان                              199

زن و مردواحد الیگودرز                            245

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد خوی                                 137

زن و مردواحد زرند                                211

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد طبس                                 229

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد الهیجان                             202

زن و مردواحد مراغه                               147

زن و مردواحد مرودشت                              198

30414زمین شناسی نفت   - زمین شناسی 

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد دماوند                              250

زن و مردواحد زرند                                211

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

30416فسیل شناسی و چینه شناسی   -زمین شناسی

زن و مردواحد آشتیان                              199

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد خرم آباد                            148

زن و مردواحد زرند                                211

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد طبس                                 229

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد مراغه                               147
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد مشهد                                111

30417سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی   - زمین شناسی 

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد بهبهان                              215

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد زاهدان                              109

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد مشهد                                111

30418زمین شناسی مهندسی   -زمین شناسی 

زن و مردواحد استهبان                             145

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد بافق                                223

زن و مردواحد بندرعباس                            114

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد زاهدان                              109

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد کهنوج                               253

30419آب شناسی   -زمین شناسی 

زن و مردواحد استهبان                             145

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد مراغه                               147

30420زمین شناسی زیست محیطی   

زن و مردواحد استهبان                             145

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد خرم آباد                            148

زن و مردواحد زاهدان                              109

زن و مردواحد سوادکوه                             279

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد الهیجان                             202

زن و مردواحد مشهد                                111

30421سنجش از دور زمین شناختی   

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد خرم آباد                            148

زن و مردواحد رامسر                               414

30520بیوشیمی   -زیست شناسی 

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد بناب                                144

زن و مردواحد بین المللی جلفا                     700

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد شهرکرد                              133

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد علوم داروئی                         225

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زنواحد فالورجان                            172

30531بوم شناسی دریا   - زیست شناسی دریا

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

30532جانوران دریا   - زیست شناسی دریا 

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد الهیجان                             202

30533گیاهان دریا   - زیست شناسی دریا

زن و مردواحد تهران شمال                          157

30534آلودگی دریا   - زیست شناسی دریا

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد الهیجان                             202

30547علوم گیاهی   - زیست شناسی 

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد مرند                                125

زن و مردواحد مشهد                                111

30548میکروبیولوژی   - زیست شناسی 

زن و مردواحد آشتیان                              199

زن و مردآملی                      ... واحد آیت ا 260

زن و مردواحد اراک                                121
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد ارومیه                              103

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مردواحد اشکذر                               317

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد بناب                                144

زن و مردواحد تنکابن                              159

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد جهرم                                193

زن و مردواحد جیرفت                               122

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد زنجان                               138

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد سراب                                124

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد سیرجان                              203

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد شهرکرد                              133

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد علوم داروئی                         225

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فراهان                              244

زنواحد فالورجان                            172

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد قم                                  154

زن و مردواحد کازرون                              152

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد گرگان                               173

زن و مردواحد الهیجان                             202

زن و مردواحد مراغه                               147

زن و مردواحد نائین                               176

زن و مردواحد نیشابور                             130

زن و مردواحد ورامین                              143

زن و مردواحد همدان                               171

زن و مردواحد یاسوج                               120

30549بیو فیزیك   - زیست شناسی 

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زنواحد فالورجان                            172

زن و مردواحد مشهد                                111

30551علوم جانوری   - زیست شناسی 

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد مشهد                                111

30553ژنتیك   -زیست شناسی 

زن و مردواحد ارسنجان                             160

زن و مردواحد اشکذر                               317

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد بناب                                144

زن و مردواحد پرند                                298

زن و مردواحد پزشکی تهران                         136

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تنکابن                              159

زن و مردواحد تهران شرق                           284

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد جهرم                                193

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد زنجان                               138

زن و مردواحد شهرکرد                              133

زن و مردواحد علوم داروئی                         225

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد کازرون                              152

زن و مردواحد ورامین                              143

30554علوم سلولی ومولکولی   -زیست شناسی 

زن و مردواحد اشکذر                               317

زن و مردواحد بابل                                156

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد تنکابن                              159

زن و مردواحد تهران شرق                           284

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد دورود                               248

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد علوم داروئی                         225

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد گرگان                               173

علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری   - زیست شناسی 

30557

زن و مردواحد ارسنجان                             160

زن و مردواحد اشکذر                               317

زن و مردواحد ایذه                                153
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد جهرم                                193

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد دورود                               248

زن و مردواحد زنجان                               138

زن و مردواحد شهرکرد                              133

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زنواحد فالورجان                            172

زن و مردواحد قم                                  154

زن و مردواحد کازرون                              152

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد نائین                               176

زن و مردواحد همدان                               171

30560گرایش میکروبی    (بیوتکنولوژی)زیست فناوری 

زن و مردواحد ارومیه                              103

زن و مردواحد تنکابن                              159

زن و مردواحد تهران شرق                           284

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد جهرم                                193

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد سبزوار                              127

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد علوم داروئی                         225

زن و مردواحد ورامین                              143

30562علوم محیط زیست   

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مردواحد پرند                                298

زن و مردواحد تهران شمال                          157

30564زیست فناوری دریا   

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد الهیجان                             202

علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی   - زیست شناسی 

30565

زن و مردواحد آشتیان                              199

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مردواحد تنکابن                              159

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زنواحد فالورجان                            172

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد گرگان                               173

زن و مردواحد مرودشت                              198

زن و مردواحد نیشابور                             130

علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیك جانوری  - زیست شناسی 

 30566

زن و مردواحد ارسنجان                             160

زن و مردواحد پزشکی تهران                         136

زن و مردواحد تنکابن                              159

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد جهرم                                193

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد کازرون                              152

زن و مردواحد ورامین                              143

علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و - زیست شناسی 

30567تکوینی   

زن و مردواحد ارسنجان                             160

زن و مردواحد پرند                                298

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد جهرم                                193

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد کازرون                              152

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد همدان                               171

علوم گیاهی گرایش سیستماتیك اکولوژی   - زیست شناسی 

30568

زن و مردواحد جهرم                                193

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد گرگان                               173

زن و مردواحد گرمسار                              189

زن و مردواحد مرودشت                              198

زن و مردواحد نیشابور                             130

علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی   - زیست شناسی 

30569

زن و مردواحد ساری                                208
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قم                                  154

زن و مردواحد گرگان                               173

زن و مردواحد گرمسار                              189

زن و مردواحد مرودشت                              198

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

30570بافت شناسی و جنین شناسی   - علوم جانوری 

زن و مردواحد اردبیل                              119

30609فیزیك دریا   - علوم دریایی و اقیانوسی 

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

30610شیمی دریا   -شیمی 

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد جویبار                              344

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

30611محیط زیست دریا   

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

30613هیدروگرافی   - علوم زیستی دریا 

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

30702هواشناسی   

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

30803آمار ریاضی   

زن و مردواحد بیرجند                              131

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد گناباد                              140

زن و مردواحد مبارکه                              190

زن و مردواحد مرودشت                              198

زن و مردواحد مشهد                                111

30804آمار اجتماعی و اقتصادی   

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران شرق                           284

زن و مردواحد خمینی شهر                           188

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد گناباد                              140

زن و مردواحد نیشابور                             130

40101الکترونیك   - مهندسی برق

زن و مردواحد آذرشهر                              399

زن و مردواحد آشتیان                              199

زن و مردواحد ابرکوه                              259

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد بجنورد                              182

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد بوشهر                               146

زن و مردواحد پارسیان                             460

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شرق                           284

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد جاسب                                340

زن و مردواحد خمین                                262

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد دماوند                              250

زن و مردواحد دورود                               248

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد رفسنجان                             194

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد سپیدان                              251

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد سیرجان                              203

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد شهرقدس                              252

زن و مردواحد صوفیان                              390

زن و مردواحد عجب شیر                             256

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فسا                                 134

زن و مردواحد قائم شهر                            107
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد کازرون                              152

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد الهیجان                             202

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد لنگرود                              484

زن و مردواحد ماهشهر                              191

زن و مردواحد مبارکه                              190

زن و مردواحد مراغه                               147

زن و مردمرکز تسوج                                470

زن و مردمرکز شهریار                              577

زن و مردمرکز محمود آباد                          464

زن و مردواحد مالیر                               196

زن و مردواحد ممقان                               297

زن و مردواحد مهاباد                              166

زن و مردواحد مهریز                               316

زن و مردواحد میانه                               218

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردواحد نور                                 239

زن و مردواحد نیشابور                             130

زن و مردواحد ورامین                              143

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

زن و مردواحد یزد                                 105

40109بیومکانیك   - مهندسی  پزشکی  

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد رامسر                               414

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد یزد                                 105

40111بیوالکتریك   - مهندسی  پزشکی  

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد کازرون                              152

زن و مردواحد مشهد                                111

40123مهندسی برق ـ قدرت   

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مردواحد ارومیه                              103

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد ایالم                               254

زن و مردواحد بافق                                223

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد بناب                                144

زن و مردواحد بندرعباس                            114

زن و مردواحد بوشهر                               146

زن و مردواحد بیرجند                              131

زن و مردواحد بین المللی جلفا                     700

زن و مردواحد پردیس                               501

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تفت                                 201

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شرق                           284

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد جاسب                                340

زن و مردواحد جهرم                                193

زن و مردواحد خمین                                262

زن و مردواحد دزفول                               165

زن و مردواحد دماوند                              250

زن و مردواحد رفسنجان                             194

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد زاهدان                              109

زن و مردواحد زنجان                               138

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد سمنان                               128

زن و مردواحد سمیرم                               462

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد سیرجان                              203

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد کرمان                               108
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد گرگان                               173

زن و مردواحد الهیجان                             202

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد ماهشهر                              191

زن و مردواحد مرودشت                              198

زن و مردمرکزبین المللی کیش                       619

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد ملکان                               300

زن و مردواحد مهریز                               316

زن و مردواحد مینودشت                             333

زن و مردواحد نائین                               176

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردواحد نور                                 239

زن و مردواحد نی ریز                              209

زن و مردواحد نیشابور                             130

زن و مردواحد هریس                                388

زن و مردواحد همدان                               171

زن و مردواحد یاسوج                               120

زن و مردواحد یزد                                 105

40145مخابرات   - مهندسی برق 

زن و مردواحد آذرشهر                              399

زن و مردواحد ارومیه                              103

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد بناب                                144

زن و مردواحد بوشهر                               146

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد جهرم                                193

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد سیرجان                              203

زن و مردواحد شهرقدس                              252

مردواحد شهرمجلسی                            219

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد علی آبادکتول                        184

زن و مردواحد فسا                                 134

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

زن و مردواحد کازرون                              152

زن و مردواحد کاشان                               116

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد گرمسار                              189

زن و مردواحد گناباد                              140

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد مهریز                               316

زن و مردواحد میاندوآب                            249

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردواحد نطنز                                289

زن و مردواحد نی ریز                              209

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

40151کنترل   - مهندسی برق 

زن و مردواحد ابرکوه                              259

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد انار                                273

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد ایذه                                153

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد بوشهر                               146

زن و مردواحد بیرجند                              131

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد خمینی شهر                           188

زن و مردواحد دماوند                              250

زن و مردواحد دورود                               248

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد سیرجان                              203

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد علی آبادکتول                        184

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد گرمسار                              189

زن و مردواحد گناباد                              140

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد مرودشت                              198

زن و مردمرکز شهریار                              577

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد مهریز                               316

زن و مردواحد نجف آباد                            150

40160توانبخشی   - مهندسی پزشکی 

زن و مردواحد الکترونیکی                          503
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

40178مهندسی بافت   - مهندسی پزشکی 

زن و مردواحد تنکابن                              159

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد نجف آباد                            150

40180قدرت گرایش سیستم های قدرت   - مهندسی برق 

زن و مردواحد آذرشهر                              399

زن و مردواحد آشتیان                              199

زن و مردواحد اسکو                                350

زن و مردواحد انار                                273

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد بجنورد                              182

زن و مردواحد بوشهر                               146

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تربت حیدریه                         132

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد خمینی شهر                           188

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد دشتستان                             290

زن و مردواحد سراب                                124

زن و مردواحد شبستر                               195

مردواحد شهرمجلسی                            219

زن و مردواحد علی آبادکتول                        184

زن و مردواحد فردوس                               162

زن و مردواحد کازرون                              152

زن و مردواحد کاشان                               116

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد گرمسار                              189

زن و مردواحد گناباد                              140

زن و مردواحد میانه                               218

زن و مردواحد نراق                                185

زن و مردواحد هادی شهر                            338

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

40181قدرت گرایش تکنولوژی فشار قوی   - مهندسی برق 

زن و مردواحد آذرشهر                              399

زن و مردواحد آشتیان                              199

زن و مردواحد انار                                273

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد بجنورد                              182

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد شبستر                               195

زن و مردواحد علی آبادکتول                        184

زن و مردواحد کازرون                              152

زن و مردواحد گناباد                              140

زن و مردواحد میانه                               218

زن و مردواحد نراق                                185

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

40182قدرت گرایش ماشین های الکتریکی   - مهندسی برق 

زن و مردواحد آذرشهر                              399

زن و مردواحد آشتیان                              199

زن و مردواحد انار                                273

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد بجنورد                              182

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد خمینی شهر                           188

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد شبستر                               195

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد علی آبادکتول                        184

زن و مردواحد کازرون                              152

زن و مردواحد گناباد                              140

زن و مردواحد میانه                               218

زن و مردواحد نراق                                185

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

40183قدرت گرایش الکترونیك قدرت   - مهندسی برق 

زن و مردواحد آذرشهر                              399

زن و مردواحد آشتیان                              199

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد انار                                273

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد بجنورد                              182

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد خمینی شهر                           188

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد سبزوار                              127

زن و مردواحد شبستر                               195

98
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. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد علی آبادکتول                        184

زن و مردواحد کازرون                              152

زن و مردواحد گناباد                              140

زن و مردواحد میانه                               218

زن و مردواحد نراق                                185

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

40196مخابرات نوری   - مهندسی برق 

مردواحد شهرمجلسی                            219

زن و مردواحد نجف آباد                            150

40201مهندسی  شیمی   

زن و مردواحد سیرجان                              203

زن و مردواحد شیراز                               163

40206صنایع  پلیمر   - مهندسی  پلیمر 

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد سیرجان                              203

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد کاشان                               116

زن و مردواحد ماهشهر                              191

زن و مردواحد یزد                                 105

40214صنایع غذایی   - مهندسی شیمی 

زن و مردواحد آزادشهر                             186

زن و مردواحد بوئین زهرا                          299

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد شهرضا                               197

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قوچان                               206

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

40216بیوتکنولوژی   - مهندسی  شیمی  

زن و مردآملی                      ... واحد آیت ا 260

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد بوشهر                               146

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد دورود                               248

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فراهان                              244

زن و مردواحد قوچان                               206

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

40222مهندسی پلیمر   - مهندسی پلیمر 

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد شهرضا                               197

40234مهندسی نفت   

زن و مردواحد امیدیه                              187

40237پاالیش   - پژوهشی مهندسی نفت 

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

40248مهندسی شیمی ـ مهندسی فرآیند   

زن و مردواحد آبادان                              151

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد ایلخچی                              396

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد شهرضا                               197

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد گچساران                             149

زن و مردواحد المرد                               243

زن و مردواحد ماهشهر                              191

40259مهندسی محیط زیست   - مهندسی شیمی 

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد شهرضا                               197

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد ماهشهر                              191

40268مهندسی پلیمر   - مهندسی شیمی 

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد شاهرود                              104
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش
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 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد شهرضا                               197

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد فراهان                              244

زن و مردواحد قائم شهر                            107

40269صنایع رنگ   -مهندسی رنگ 

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد ماهشهر                              191

40272ترمودینامیك و سینتیك   - مهندسی شیمی 

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد دورود                               248

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد شهرضا                               197

زن و مردواحد گچساران                             149

زن و مردواحد ماهشهر                              191

40273پدیده های انتقال   - مهندسی شیمی 

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد شهرضا                               197

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد ماهشهر                              191

40274مهندسی بیوشیمیایی   - مهندسی شیمی 

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد شهرضا                               197

زن و مردواحد ماهشهر                              191

40275فرآیندهای جداسازی   - مهندسی شیمی 

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد شهرضا                               197

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فراهان                              244

زن و مردواحد گچساران                             149

زن و مردواحد ماهشهر                              191

زن و مردواحد مرودشت                              198

40278صنایع گاز   - مهندسی شیمی 

زن و مردواحد امیدیه                              187

زن و مردواحد قوچان                               206

40280علوم و تکنولوژی پلیمر   - مهندسی پلیمر 

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد داراب                               168

40281مهندسی فرآوری و انتقال گاز   

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد قوچان                               206

زن و مردواحد المرد                               243

40282کنترل فرآیندهای شیمیایی   - مهندسی شیمی 

زن و مردواحد شهرضا                               197

40283   (بهره برداری)مهندسی نفت 

زن و مردواحد امیدیه                              187

زن و مردواحد ماهشهر                              191

40284   (حفاری)مهندسی نفت 

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

40285   (مخازن هیدروکربوری)مهندسی نفت 

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد امیدیه                              187

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد مرودشت                              198

مهندسی شیمی گرایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست اچ اس 

40286ای   

زن و مردواحد اهر                                 220

40294فرآیند پلیمریزاسیون   - مهندسی پلیمر 

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

40295اکتشافات   - مهندسی نفت

زن و مردواحد الیگودرز                            245

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد دماوند                              250

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد المرد                               243

40314اجتماعی   - مهندسی سیستمهای اقتصادی 

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد دهاقان                              183

زن و مردواحد سمنان                               128
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش
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 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

زن و مردمرکز شهریار                              577

زن و مردمرکز آموزش بین المللی قشم                597

زن و مردمرکزبین الملل خلیج فارس                  567

زن و مردواحد نراق                                185

زن و مردواحد نور                                 239

40316مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وری   

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد امارات متحده عربی                   222

زن و مردواحد پرند                                298

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد خلخال                               213

زن و مردواحد دماوند                              250

زن و مردواحد زاهدان                              109

زن و مردواحد سمنان                               128

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد لنجان                               294

زن و مردمرکز شهریار                              577

زن و مردمرکز آموزش بین المللی قشم                597

زن و مردمرکزبین الملل خلیج فارس                  567

زن و مردمرکزبین المللی بندر انزلی                648

زن و مردواحد مالیر                               196

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردواحد نور                                 239

زن و مردواحد نوشهر                               539

40318مهندسی صنایع   - مهندسی صنایع 

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد امارات متحده عربی                   222

زن و مردواحد بناب                                144

زن و مردواحد پارسیان                             460

زن و مردواحد پرند                                298

زن و مردواحد تنکابن                              159

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد سمنان                               128

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد لنجان                               294

زن و مردمرکز شهریار                              577

زن و مردمرکز آموزش بین المللی قشم                597

زن و مردمرکزبین الملل خلیج فارس                  567

زن و مردواحد مسجدسلیمان                          178

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردواحد نراق                                185

40326مهندسی مالی   

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد خلخال                               213

زن و مردواحد دهاقان                              183

زن و مردواحد علی آبادکتول                        184

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

زن و مردواحد الهیجان                             202

زن و مردواحد لنجان                               294

زن و مردمرکز آموزش بین المللی قشم                597

زن و مردمرکزبین الملل خلیج فارس                  567

زن و مردواحد مالیر                               196

40329مهندسی لجستیك و زنجیره تأمین   - مهندسی صنایع 

زن و مردواحد قزوین                               214

40389مدیریت ساخت   - مهندسی عمران 

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد استهبان                             145

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد بافق                                223

101



 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی
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. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد بناب                                144

زن و مردواحد تفت                                 201

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد سیرجان                              203

زن و مردواحد شوشتر                               204

زن و مردواحد صفادشت                              583

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد میبد                                179

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردواحد نور                                 239

زن و مردواحد یاسوج                               120

زن و مردواحد یزد                                 105

مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی   - مهندسی عمران 

40392

زن و مردواحد استهبان                             145

زن و مردواحد اقلید                               161

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد بندرعباس                            114

زن و مردواحد پرند                                298

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تنکابن                              159

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شرق                           284

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد جاسب                                340

زن و مردواحد خوی                                 137

زن و مردواحد دزفول                               165

زن و مردواحد رامسر                               414

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد سیرجان                              203

زن و مردواحد شبستر                               195

زن و مردواحد صفادشت                              583

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد الرستان                             155

زن و مردواحد مراغه                               147

زن و مردمرکزبین المللی کیش                       619

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد یاسوج                               120

40393مهندسی حمل و نقل   - مهندسی عمران 

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردمرکز شهریار                              577

زن و مردواحد مالرد                               560

مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی   -مهندسی عمران

40394

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد تنکابن                              159

زن و مردواحد سیرجان                              203

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

40397مهندسی و مدیریت منابع آب   - مهندسی عمران 

زن و مردواحد ارومیه                              103

زن و مردواحد استهبان                             145

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد بندرعباس                            114

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد شوشتر                               204

زن و مردواحد شهرقدس                              252

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد الرستان                             155

زن و مردواحد الهیجان                             202

زن و مردواحد مراغه                               147

زن و مردواحد مرودشت                              198

زن و مردواحد مهاباد                              166

زن و مردواحد یاسوج                               120

40399عمران آب و فاضالب   - مهندسی آب و فاضالب 

زن و مردواحد استهبان                             145

زن و مردواحد تنکابن                              159

70404مهندسی راه و ترابری   - مهندسی عمران 

زن و مردآملی                      ... واحد آیت ا 260

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

102



 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد دماوند                              250

زن و مردواحد زنجان                               138

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردواحد نوشهر                               539

40426مهندسی  زلزله   - مهندسی عمران 

زن و مردواحد آزادشهر                             186

زن و مردواحد استهبان                             145

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد بوشهر                               146

زن و مردواحد تفت                                 201

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد جاسب                                340

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد سمنان                               128

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد شبستر                               195

زن و مردواحد شهرکرد                              133

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد مراغه                               147

زن و مردواحد مالرد                               560

زن و مردواحد میبد                                179

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردواحد یاسوج                               120

40444ژئوتکنیك   - مهندسی عمران

زن و مردواحد آذرشهر                              399

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد ارومیه                              103

زن و مردواحد استهبان                             145

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد انار                                273

زن و مردواحد بافق                                223

زن و مردواحد بین المللی جلفا                     700

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد خمین                                262

زن و مردواحد زنجان                               138

زن و مردواحد سلماس                               264

زن و مردواحد سمنان                               128

زن و مردواحد فراهان                              244

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد مراغه                               147

زن و مردواحد مرند                                125

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردواحد همدان                               171

زن و مردواحد یاسوج                               120

40456مهندسی طراحی محیط زیست   

زن و مردواحد استهبان                             145

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد مالیر                               196

مهندسی سیستمهای اطالعات جغرافیایی ـ جی-مهندسی عمران

40459 آی اس   

زن و مردواحد ممقان                               297

40485مهندسی سازه   -مهندسی عمران 

زن و مردواحد آبادان                              151

زن و مردواحد آشتیان                              199

زن و مردآملی                      ... واحد آیت ا 260

زن و مردواحد ابرکوه                              259

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد ارومیه                              103

زن و مردواحد استهبان                             145

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مردواحد الیگودرز                            245

زن و مردواحد امارات متحده عربی                   222

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد بافق                                223

زن و مردواحد بردسیر                              226

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد بناب                                144

زن و مردواحد بندرانزلی                           286

زن و مردواحد بندرعباس                            114

زن و مردواحد بوشهر                               146

زن و مردواحد پردیس                               501

زن و مردواحد تاکستان                             170

زن و مردواحد تبریز                               102

103



 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد تربت حیدریه                         132

زن و مردواحد تفت                                 201

زن و مردواحد تفرش                                247

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شرق                           284

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد تیران                               595

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد خمین                                262

زن و مردواحد خمینی شهر                           188

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد دزفول                               165

زن و مردواحد دماوند                              250

زن و مردواحد رامسر                               414

زن و مردواحد رامهرمز                             230

زن و مردواحد رباط کریم                           559

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد زاهدان                              109

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد سراب                                124

زن و مردواحد سمنان                               128

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد شبستر                               195

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد صفادشت                              583

زن و مردواحد صوفیان                              390

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فردوس                               162

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد قشم                                 217

زن و مردواحد کاشان                               116

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد گرگان                               173

زن و مردواحد گرمی                                391

زن و مردواحد گلپایگان                            266

زن و مردواحد الرستان                             155

زن و مردواحد مراغه                               147

زن و مردواحد مرند                                125

زن و مردمرکز شهریار                              577

زن و مردمرکز محمود آباد                          464

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد مالیر                               196

زن و مردواحد مهاباد                              166

زن و مردواحد مهدی شهر                            479

زن و مردواحد میانه                               218

زن و مردواحد میبد                                179

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردواحد نور                                 239

زن و مردواحد نیشابور                             130

زن و مردواحد ورامین                              143

زن و مردواحد یاسوج                               120

زن و مردواحد یزد                                 105

40491ژئودزی   - مهندسی عمران 

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد تفت                                 201

زن و مردواحد شاهرود                              104

جی آی اس   -مهندسی سنجش از دور- مهندسی عمران 

40499

زن و مردواحد الرستان                             155

زن و مردواحد مرند                                125

40531مهندسی مکانیك سنگ   - مهندسی معدن 

زن و مردواحد بافق                                223

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد سوادکوه                             279

40532مهندسی اکتشاف معدن   - مهندسی معدن 

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد محالت                               200

40533مهندسی استخراج معدن   - مهندسی معدن 

زن و مردواحد بافق                                223

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد سیرجان                              203

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد الهیجان                             202

زن و مردواحد محالت                               200

زن و مردواحد ورزقان                              348

104



 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

40534مهندسی فرآوری مواد معدنی   - مهندسی معدن 

زن و مردواحد بافق                                223

زن و مردواحد رفسنجان                             194

زن و مردواحد سوادکوه                             279

زن و مردواحد سیرجان                              203

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد ورزقان                              348

زن و مردواحد یزد                                 105

40632مهندسی مکاترونیك   

زن و مردواحد آبادان                              151

زن و مردواحد آشتیان                              199

زن و مردواحد اسکو                                350

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد ایلخچی                              396

زن و مردواحد بافق                                223

زن و مردواحد بردسیر                              226

زن و مردواحد بروجن                               242

زن و مردواحد پردیس                               501

زن و مردواحد تهران شرق                           284

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد جاسب                                340

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد سمنان                               128

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد عجب شیر                             256

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد گرگان                               173

زن و مردواحد الهیجان                             202

زن و مردواحد نوشهر                               539

زن و مردواحد یزد                                 105

40664تبدیل انرژی   - مهندسی مکانیك 

زن و مردآملی                      ... واحد آیت ا 260

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مردواحد الیگودرز                            245

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد ایلخچی                              396

زن و مردواحد بافق                                223

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد بناب                                144

زن و مردواحد بوشهر                               146

زن و مردواحد بین المللی جلفا                     700

زن و مردواحد پردیس                               501

زن و مردواحد تاکستان                             170

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تربت جام                            118

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شرق                           284

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد جاسب                                340

زن و مردواحد خمینی شهر                           188

زن و مردواحد دزفول                               165

زن و مردواحد دشتستان                             290

زن و مردواحد دماوند                              250

زن و مردواحد دورود                               248

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد سمنان                               128

زن و مردواحد سیرجان                              203

زن و مردواحد شاهرود                              104

مردواحد شهرمجلسی                            219

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد عجب شیر                             256

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد کاشان                               116

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد المرد                               243

زن و مردواحد لنگرود                              484

زن و مردواحد ماهشهر                              191

زن و مردواحد مراغه                               147

زن و مردمرکزبین المللی کیش                       619

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردواحد نور                                 239

زن و مردواحد نوشهر                               539

زن و مردواحد نیشابور                             130

زن و مردواحد ورامین                              143

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

زن و مردواحد یزد                                 105

105



 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

40669ساخت و تولید   - مهندسی مکانیك 

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد الیگودرز                            245

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران شرق                           284

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد جاسب                                340

زن و مردواحد خمین                                262

زن و مردواحد خمینی شهر                           188

زن و مردواحد دزفول                               165

زن و مردواحد دماوند                              250

زن و مردواحد دورود                               248

زن و مردواحد رفسنجان                             194

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد شاهرود                              104

مردواحد شهرمجلسی                            219

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد علی آبادکتول                        184

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردواحد ورامین                              143

40671طراحی کاربردی   -مهندسی مکانیك 

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد ارسنجان                             160

زن و مردواحد الیگودرز                            245

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد اهرم                                516

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد بافق                                223

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد بروجن                               242

زن و مردواحد بناب                                144

زن و مردواحد بندرانزلی                           286

زن و مردواحد بین المللی جلفا                     700

زن و مردواحد پردیس                               501

زن و مردواحد پرند                                298

زن و مردواحد تاکستان                             170

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شرق                           284

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد جاسب                                340

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد خمین                                262

زن و مردواحد خمینی شهر                           188

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد سمنان                               128

زن و مردواحد شهرکرد                              133

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد المرد                               243

زن و مردواحد الهیجان                             202

زن و مردواحد مرودشت                              198

زن و مردزیبا کنار               - مرکز لشت نشاء  550

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردواحد ورامین                              143

زن و مردواحد همدان                               171

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

40672مهندسی مکاترونیك گرایش اتوماتیك و کنترل تولید   

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد خمینی شهر                           188

زن و مردواحد شبستر                               195

مردواحد شهرمجلسی                            219

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد کاشان                               116

زن و مردواحد گناباد                              140

مهندسی مکاترونیك گرایش طراحی رباتها و سیستمهای 

40673مکاترونیکی   

زن و مردواحد اهر                                 220

106



 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد خمینی شهر                           188

زن و مردواحد شبستر                               195

مردواحد شهرمجلسی                            219

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد کاشان                               116

زن و مردواحد گناباد                              140

مهندسی مکاترونیك گرایش ارتباطات جنبی 

40674کامپیوتر   -ماشین-انسان

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد خمینی شهر                           188

زن و مردواحد شبستر                               195

مردواحد شهرمجلسی                            219

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد کاشان                               116

زن و مردواحد گناباد                              140

40682مهندسی خودرو   

زن و مردواحد مشهد                                111

40717جوشکاری   -مهندسی مواد

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد بندرعباس                            114

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد سیرجان                              203

زن و مردواحد شهرضا                               197

مردواحد شهرمجلسی                            219

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد نجف آباد                            150

40730بیومتریال   -مهندسی پزشکی

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد یزد                                 105

40731شناسایی وانتخاب مواد مهندسی   -مهندسی مواد

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد شاهرود                              104

مردواحد شهرمجلسی                            219

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد نجف آباد                            150

40738سرامیك   - مهندسی مواد 

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد شهرضا                               197

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد میبد                                179

زن و مردواحد نجف آباد                            150

40745مهندسی خوردگی و حفاظت مواد   - مهندسی مواد 

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد سیرجان                              203

زن و مردواحد شهرضا                               197

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد مرودشت                              198

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردواحد نیشابور                             130

زن و مردواحد یزد                                 105

40753ریخته گری   - مهندسی مواد 

زن و مردواحد نجف آباد                            150

40754نانوفناوری گرایش نانو مواد   

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد نجف آباد                            150

40814مهندسی مدیریت صنایع نساجی   

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد یزد                                 105

40819شیمی نساجی و علوم الیاف   - مهندسی نساجی 

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد کاشان                               116

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

زن و مردواحد یزد                                 105

107



 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

40822مهندسی نساجی رشته ساختارهای نانولیفی   

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

40823شیمی نساجی و رنگ   - مهندسی نساجی 

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

40824مهندسی تکنولوژی نساجی   - مهندسی نساجی 

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد کاشان                               116

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

زن و مردواحد یزد                                 105

40909سازه کشتی   - مهندسی معماری کشتی 

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

40910حمل و نقل دریایی   - دریانوردی 

زن و مردواحد جزیره خارک                          174

41002نرم افزار   - مهندسی کامپیوتر

زن و مردواحد آبادان                              151

زن و مردواحد آشتیان                              199

زن و مردآملی                      ... واحد آیت ا 260

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مردواحد ارومیه                              103

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد امارات متحده عربی                   222

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد ایالم                               254

زن و مردواحد بابل                                156

زن و مردواحد بافت                                221

زن و مردواحد بردسیر                              226

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد بندرعباس                            114

زن و مردواحد بوئین زهرا                          299

زن و مردواحد بوشهر                               146

زن و مردواحد بیرجند                              131

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تفرش                                247

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد جاسب                                340

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد خرم آباد                            148

زن و مردواحد خمین                                262

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد دماوند                              250

زن و مردواحد دورود                               248

زن و مردواحد دولت آباد                           318

زن و مردواحد رفسنجان                             194

زن و مردواحد زاهدان                              109

زن و مردواحد زنجان                               138

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد سپیدان                              251

زن و مردواحد سمنان                               128

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد سیرجان                              203

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد شبستر                               195

زن و مردواحد شهرکرد                              133

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد صفادشت                              583

زن و مردواحد صفاشهر                              387

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فردوس                               162

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد کاشان                               116

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد گرگان                               173

زن و مردواحد گرمی                                391

زن و مردواحد الرستان                             155

زن و مردواحد المرد                               243

زن و مردواحد الهیجان                             202

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد ماهشهر                              191

زن و مردواحد محالت                               200

108



 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد مرودشت                              198

زن و مردمرکز سردرود                              566

زن و مردمرکز محمود آباد                          464

زن و مردمرکز آموزش بین المللی قشم                597

زن و مردمرکزبین المللی کیش                       619

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد مالرد                               560

زن و مردواحد مالیر                               196

زن و مردواحد مهاباد                              166

زن و مردواحد مهریز                               316

زن و مردواحد میاندوآب                            249

زن و مردواحد میانه                               218

زن و مردواحد میبد                                179

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردواحد نراق                                185

زن و مردواحد نور                                 239

زن و مردواحد نیشابور                             130

زن و مردواحد ورامین                              143

زن و مردواحد همدان                               171

زن و مردواحد یاسوج                               120

زن و مردواحد یزد                                 105

41005معماری سیستمهای کامپیوتری   - مهندسی کامپیوتر

زن و مردواحد آشتیان                              199

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد بافت                                221

زن و مردواحد بردسیر                              226

زن و مردواحد پرند                                298

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد دزفول                               165

زن و مردواحد رفسنجان                             194

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد سیرجان                              203

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فردوس                               162

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

زن و مردواحد یزد                                 105

41010شبکه های کامپیوتری   - مهندسی فناوری اطالعات 

زن و مردواحد آشتیان                              199

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد بوشهر                               146

زن و مردواحد پردیس                               501

زن و مردواحد پرند                                298

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد رفسنجان                             194

زن و مردواحد شبستر                               195

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد گرمسار                              189

زن و مردواحد مالیر                               196

زن و مردواحد مهدی شهر                            479

41021هوش مصنوعی   -مهندسی کامپیوتر

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد بوئین زهرا                          299

زن و مردواحد بوشهر                               146

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد دزفول                               165

زن و مردواحد رفسنجان                             194

زن و مردواحد شهرقدس                              252

زن و مردواحد صفادشت                              583

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فردوس                               162

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد الهیجان                             202

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد مالرد                               560

زن و مردواحد میبد                                179

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردواحد همدان                               171

41024تجارت الکترونیکی   - مهندسی فناوری اطالعات 

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

109
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. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد تفرش                                247

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد خمین                                262

زن و مردواحد صفاشهر                              387

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد مالرد                               560

زن و مردواحد میبد                                179

41025طراحی و تولید نرم افزار   - مهندسی فناوری اطالعات 

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد کرمان                               108

41030مهندسی مخابرات امن   - مهندسی فناوری اطالعات 

زن و مردواحد اهر                                 220

41031هوش مصنوعی و رباتیك   

زن و مردواحد کازرون                              152

41034الگوریتم ها و محاسبات   - مهندسی کامپیوتر 

زن و مردواحد بردسیر                              226

41036سیستمهای چند رسانه ای   - مهندسی فناوری اطالعات 

زن و مردواحد میبد                                179

مدیریت سیستم های اطالعاتی   - مهندسی فناوری اطالعات 

41038

زن و مردواحد آشتیان                              199

41106مهندسی هوافضا   

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

41117آئرودینامیك   - مهندسی هوافضا 

زن و مردواحد پرند                                298

زن و مردواحد گرمسار                              189

41208پرتوپزشکی   - مهندسی  هسته ای  

زن و مردواحد ارسنجان                             160

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

41209راکتور   - مهندسی  هسته ای  

زن و مردواحد ارسنجان                             160

زن و مردواحد بوشهر                               146

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

41210مهندسی هسته ای ـ چرخه سوخت   

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

41302سیستمهای انرژی   -مهندسی سیستمهای انرژی

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد خمینی شهر                           188

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد علی آبادکتول                        184

زن و مردواحد مشهد                                111

41304مهندسی انرژی های تجدیدپذیر   

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

مردواحد شهرمجلسی                            219

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

41305تکنولوژی انرژی   - مهندسی سیستمهای انرژی 

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد کاشان                               116

زن و مردواحد مشهد                                111

41306مهندسی سیستمهای انرژی   

زن و مردواحد نجف آباد                            150

41307انرژی و محیط زیست   - مهندسی سیستمهای انرژی 

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد مشهد                                111

41401منابع آب   - مهندسی محیط زیست 

زن و مردواحد استهبان                             145

زن و مردواحد افغانستان                           621

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

41402مهندسی محیط زیست ـ آب و فاضالب   

زن و مردواحد استهبان                             145

زن و مردواحد افغانستان                           621

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد بندرعباس                            114

زن و مردواحد بوشهر                               146

زن و مردواحد تنکابن                              159

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

41405هوا   - مهندسی محیط زیست 

زن و مردواحد اهواز                               106

110
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. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی و - مهندسی کشاورزی 

50240ژنتیك مولکولی محصوالت باغبانی   

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد استهبان                             145

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد جهرم                                193

زن و مردواحد جیرفت                               122

زن و مردواحد شیروان                              169

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد کرج                                 115

50242علوم و تکنولوژی بذر   - مهندسی کشاورزی 

زن و مردواحد آشتیان                              199

زن و مردآملی                      ... واحد آیت ا 260

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد بجنورد                              182

زن و مردواحد خوی                                 137

زن و مردواحد دزفول                               165

زن و مردواحد شوشتر                               204

زن و مردواحد شهرکرد                              133

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد گناباد                              140

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد مهاباد                              166

علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصالح -مهندسی کشاورزی

50247گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری   

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد استهبان                             145

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد جهرم                                193

زن و مردواحد جیرفت                               122

زن و مردواحد خوی                                 137

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد شهرکرد                              133

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد شیروان                              169

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد علی آبادکتول                        184

زن و مردواحد فسا                                 134

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد مرند                                125

زن و مردواحد میانه                               218

علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصالح -مهندسی کشاورزی

50248درختان میوه   

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد جهرم                                193

زن و مردواحد جیرفت                               122

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد شیروان                              169

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد مراغه                               147

علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصالح -مهندسی کشاورزی

50249سبزی ها   

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد جهرم                                193

زن و مردواحد جیرفت                               122

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد شیروان                              169

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد گرمسار                              189

علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصالح-مهندسی کشاورزی

50250 گل و گیاهان زینتی   

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد جهرم                                193

زن و مردواحد جیرفت                               122

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد زاهدان                              109

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد شیروان                              169

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد گرمسار                              189

علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و فناوری-مهندسی کشاورزی

50251 پس از برداشت محصوالت باغبانی   

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد استهبان                             145

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

111
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. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد جهرم                                193

زن و مردواحد جیرفت                               122

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد شیروان                              169

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد کرج                                 115

50322بیوتکنولوژی کشاورزی   - مهندسی کشاورزی

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد سبزوار                              127

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد الهیجان                             202

زن و مردواحد مراغه                               147

زن و مردواحد میبد                                179

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

50325مهندسی کشاورزی ـ مدیریت کشاورزی   

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد ارسنجان                             160

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد ایالم                               254

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد جهرم                                193

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد شوشتر                               204

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد ماکو                                241

زن و مردواحد مهاباد                              166

زن و مردواحد میانه                               218

زن و مردواحد یزد                                 105

50337تولید محصوالت باغبانی   - مهندسی تولیدات گیاهی 

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد گرمسار                              189

زن و مردواحد مهاباد                              166

50339اقتصاد کشاورزی   - مهندسی کشاورزی 

زن و مردواحد ارسنجان                             160

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد مرودشت                              198

50340ترویج و آموزش کشاورزی   - مهندسی کشاورزی 

زن و مردواحد ایالم                               254

زن و مردواحد بیرجند                              131

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد شوشتر                               204

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد گرمسار                              189

زن و مردواحد ورامین                              143

50341حشره شناسی کشاورزی   - مهندسی کشاورزی 

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد تاکستان                             170

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد جهرم                                193

زن و مردواحد رفسنجان                             194

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فسا                                 134

زن و مردواحد گرمسار                              189

زن و مردواحد مرودشت                              198

زن و مردواحد مهاباد                              166

زن و مردواحد میانه                               218

زن و مردواحد ورامین                              143

50343مکانیزاسیون کشاورزی   - مهندسی کشاورزی 

زن و مردواحد آزادشهر                             186

زن و مردواحد اقلید                               161

زن و مردواحد تاکستان                             170

زن و مردواحد دزفول                               165

زن و مردواحد شوشتر                               204

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

50349اصالح نباتات   -مهندسی کشاورزی 

زن و مردواحد آستارا                              164

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد تاکستان                             170

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد سنندج                               110

112
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. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد میانه                               218

50350زراعت   -مهندسی کشاورزی 

زن و مردواحد آستارا                              164

زن و مردآملی                      ... واحد آیت ا 260

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مردواحد ارسنجان                             160

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد ایالم                               254

زن و مردواحد بجنورد                              182

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد بیرجند                              131

زن و مردواحد پارس آباد مغان                      287

زن و مردواحد تاکستان                             170

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد جیرفت                               122

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد خرم آباد                            148

زن و مردواحد خوی                                 137

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد دزفول                               165

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد زاهدان                              109

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد سبزوار                              127

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد شهرقدس                              252

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فیروزآباد                           129

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد کلیبر                               276

زن و مردواحد گرگان                               173

زن و مردواحد گناباد                              140

زن و مردواحد الهیجان                             202

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد ملکان                               300

زن و مردواحد مهاباد                              166

زن و مردواحد میانه                               218

زن و مردواحد میبد                                179

زن و مردواحد نراق                                185

زن و مردواحد نیشابور                             130

زن و مردواحد ورامین                              143

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

زن و مردواحد یاسوج                               120

50360آبیاری وزهکشی   -مهندسی کشاورزی 

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تربت حیدریه                         132

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد شوشتر                               204

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فردوس                               162

زن و مردواحد فیروزآباد                           129

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد مرودشت                              198

50361توسعه روستایی   -مهندسی کشاورزی 

زن و مردواحد گرمسار                              189

50362مهندسی منابع آب   -مهندسی کشاورزی 

زن و مردواحد اردستان                             177

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد دزفول                               165

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد فردوس                               162

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد مهاباد                              166

50363سازه های آبی   -مهندسی کشاورزی 

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد خوی                                 137

زن و مردواحد شوشتر                               204

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

113



 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد فردوس                               162

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد الرستان                             155

50364پرورش و مدیریت تولید طیور   -مهندسی کشاورزی 

زن و مردواحد شبستر                               195

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد گرمسار                              189

زن و مردواحد مهاباد                              166

50365بیماری شناسی گیاهی   -مهندسی کشاورزی 

زن و مردواحد بجنورد                              182

زن و مردواحد تاکستان                             170

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد جهرم                                193

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد رفسنجان                             194

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد گرگان                               173

زن و مردواحد مرودشت                              198

زن و مردواحد ملکان                               300

زن و مردواحد مهاباد                              166

زن و مردواحد ورامین                              143

50366علوم دامی گرایش تغذیه دام   - مهندسی کشاورزی 

زن و مردواحد آستارا                              164

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد بیرجند                              131

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد شبستر                               195

زن و مردواحد شهرکرد                              133

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد کاشمر                               212

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد گرمسار                              189

زن و مردواحد گلپایگان                            266

زن و مردواحد مراغه                               147

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد ورامین                              143

50367علوم دامی گرایش اصالح نژاددام   -مهندسی کشاورزی

زن و مردواحد آزادشهر                             186

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد بهبهان                              215

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد شبستر                               195

زن و مردواحد شهرقدس                              252

زن و مردواحد شهرکرد                              133

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد کاشمر                               212

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد مراغه                               147

زن و مردواحد میانه                               218

زن و مردواحد ورامین                              143

علوم دامی گرایش مدیریت دامپروری   -مهندسی کشاورزی

50369

زن و مردواحد آستارا                              164

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد کاشمر                               212

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد کلیبر                               276

زن و مردواحد مراغه                               147

زن و مردواحد ورامین                              143

50370بوم شناسی آبزیان شیالتی   - مهندسی منابع طبیعی 

زن و مردواحد بابل                                156

زن و مردواحد بندرعباس                            114

زن و مردواحد تنکابن                              159

زن و مردواحد تهران شمال                          157

   (اگرواکولوژی)کشاورزی اکولوژیك - مهندسی کشاورزی 

50371

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد بم                                  240

زن و مردواحد تاکستان                             170

زن و مردواحد رامهرمز                             230

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد شهرکرد                              133

زن و مردواحد شیروان                              169

114



 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فیروزآباد                           129

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد گناباد                              140

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد مالیر                               196

زن و مردواحد ملکان                               300

زن و مردواحد مهاباد                              166

زن و مردواحد ورامین                              143

50372علوم دامی گرایش تغذیه طیور   - مهندسی کشاورزی 

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد شهرقدس                              252

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

مهندسی فضای سبز گرایش گیاهان زینتی -مهندسی کشاورزی

50373در منظر   

زن و مردواحد ارسنجان                             160

زن و مردواحد استهبان                             145

زن و مردواحد شبستر                               195

زن و مردواحد مالیر                               196

زن و مردواحد نور                                 239

50374توسعه کشاورزی   -توسعه روستایی-مهندسی کشاورزی

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مردواحد بیرجند                              131

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد مرودشت                              198

50375توسعه اقتصادی   -توسعه روستایی-مهندسی کشاورزی

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مردواحد بیرجند                              131

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد مرودشت                              198

50376توسعه اجتماعی   -توسعه روستایی-مهندسی کشاورزی

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مردواحد بیرجند                              131

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد مرودشت                              198

50377مدیریت توسعه   -توسعه روستایی-مهندسی کشاورزی

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مردواحد بیرجند                              131

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد مرودشت                              198

مدیریت مزرعه   -مدیریت کشاورزی-مهندسی کشاورزی

50378

زن و مردواحد مرودشت                              198

مدیریت کشاورزی   -مدیریت کشاورزی-مهندسی کشاورزی

50379

زن و مردواحد مرودشت                              198

خاکشناسی گرایش شیمی و حاصلخیزی - مهندسی کشاورزی 

50380خاک   

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد داراب                               168

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد شوشتر                               204

زن و مردواحد فیروزآباد                           129

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد مرند                                125

زن و مردواحد مرودشت                              198

زن و مردواحد میانه                               218

خاکشناسی گرایش پیدایش، رده بندی و - مهندسی کشاورزی 

50381ارزیابی خاک   

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد ایالم                               254

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد سوادکوه                             279

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد مرودشت                              198

خاکشناسی گرایش فیزیك و حفاظت - مهندسی کشاورزی 

50382خاک   

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد دزفول                               165

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد مرودشت                              198

خاکشناسی گرایش بیولوژی و - مهندسی کشاورزی 

50383بیوتکنولوژی خاک   

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد مرودشت                              198

50386فیزیولوژی دام   - علوم دامی - مهندسی کشاورزی 

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد چالوس                               158

115



 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد داراب                               168

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد سراب                                124

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد شبستر                               195

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد کاشمر                               212

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد مراغه                               147

زن و مردواحد ورامین                              143

50388طراحی و ساخت   - مهندسی مکانیك بیوسیستم 

زن و مردواحد اقلید                               161

زن و مردواحد شوشتر                               204

50389انرژی های تجدید پذیر   - مهندسی مکانیك بیوسیستم 

زن و مردواحد اقلید                               161

50390فناوری پس از برداشت   - مهندسی مکانیك بیوسیستم 

زن و مردواحد اقلید                               161

50391سیاست و توسعه کشاورزی   - مهندسی اقتصاد کشاورزی 

زن و مردواحد میانه                               218

اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای- مهندسی اقتصاد کشاورزی 

50392 کشاورزی   

زن و مردواحد میانه                               218

بازاریابی محصوالت کشاورزی   - مهندسی اقتصاد کشاورزی 

50393

زن و مردواحد میانه                               218

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست- مهندسی اقتصاد کشاورزی 

   50394

زن و مردواحد میانه                               218

50395مهندسی مکانیك بیوسیستم   

زن و مردواحد بناب                                144

زن و مردواحد تاکستان                             170

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

50415صنایع غذایی   - علوم و مهندسی صنایع غذایی 

زن و مردواحد بیرجند                              131

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد شبستر                               195

زن و مردواحد مراغه                               147

زن و مردواحد ممقان                               297

50416علوم مواد غذایی   - علوم و مهندسی صنایع غذایی 

زن و مردآملی                      ... واحد آیت ا 260

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد شبستر                               195

زن و مردواحد شهرضا                               197

زن و مردواحد علوم داروئی                         225

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قوچان                               206

زن و مردواحد ممقان                               297

50417فناوری مواد غذایی   - علوم و مهندسی صنایع غذایی 

زن و مردواحد آزادشهر                             186

زن و مردآملی                      ... واحد آیت ا 260

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد سبزوار                              127

زن و مردواحد سراب                                124

زن و مردواحد سروستان                             278

زن و مردواحد شبستر                               195

زن و مردواحد شهرقدس                              252

زن و مردواحد شهرکرد                              133

زن و مردواحد صوفیان                              390

زن و مردواحد علوم داروئی                         225

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قوچان                               206

زن و مردواحد کازرون                              152

زن و مردواحد گلپایگان                            266

زن و مردواحد محالت                               200

زن و مردواحد ممقان                               297

زن و مردواحد نور                                 239

زن و مردواحد ورامین                              143

زیست فناوری مواد غذایی   - علوم و مهندسی صنایع غذایی 

50418

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد سبزوار                              127

زن و مردواحد شبستر                               195

زن و مردواحد شهرقدس                              252

زن و مردواحد علوم داروئی                         225

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قوچان                               206

زن و مردواحد مرند                                125

زن و مردواحد ممقان                               297

زن و مردواحد مهاباد                              166
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد ورامین                              143

50422علوم و مهندسی صنایع غذایی   

زن و مردواحد آشتیان                              199

زن و مردآملی                      ... واحد آیت ا 260

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد سبزوار                              127

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد سوادکوه                             279

زن و مردواحد صفادشت                              583

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد ماکو                                241

زن و مردواحد نور                                 239

زن و مردواحد یاسوج                               120

زن و مردواحد یزد                                 105

50519آبخیزداری   -مهندسی منابع طبیعی

زن و مردواحد اردستان                             177

زن و مردواحد ارسنجان                             160

زن و مردواحد بافت                                221

زن و مردواحد تربت جام                            118

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد خلخال                               213

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فیروزآباد                           129

زن و مردواحد میبد                                179

زن و مردواحد نور                                 239

زن و مردواحد نی ریز                              209

50521مرتعداری   - مهندسی منابع طبیعی

زن و مردواحد ارسنجان                             160

زن و مردواحد بافت                                221

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد ملکان                               300

زن و مردواحد نور                                 239

زن و مردواحد ورامین                              143

50545صنایع خمیر و کاغذ   - مهندسی منابع طبیعی 

زن و مردواحد سوادکوه                             279

50548مهندسی جنگل   - مهندسی منابع طبیعی 

زن و مردواحد تنکابن                              159

زن و مردواحد شبستر                               195

زن و مردواحد الهیجان                             202

50564جنگلداری   - مهندسی منابع طبیعی 

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد الهیجان                             202

زن و مردواحد ورامین                              143

50567تکثیر و پرورش آبزیان   - مهندسی منابع طبیعی 

زن و مردواحد آزادشهر                             186

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد بابل                                156

زن و مردواحد بندرانزلی                           286

زن و مردواحد بندرعباس                            114

زن و مردواحد بوشهر                               146

زن و مردواحد تالش                                314

زن و مردواحد تنکابن                              159

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد سوادکوه                             279

زن و مردواحد شهرکرد                              133

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد الهیجان                             202

50568صنایع چوب   -مهندسی منابع طبیعی 

زن و مردواحد آستارا                              164

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد سوادکوه                             279

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد کرج                                 115

محیط زیست گرایش زیستگاههاوتنوع -مهندسی منابع طبیعی 

50569زیستی   

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد الهیجان                             202

زن و مردواحد میبد                                179

محیط زیست گرایش آلودگیهای محیط-مهندسی منابع طبیعی 

50570 زیست   

زن و مردواحد آباده                               216

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد تنکابن                              159

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد دماوند                              250

زن و مردواحد سوادکوه                             279

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد میبد                                179

زن و مردواحد همدان                               171

زن و مردواحد یزد                                 105

محیط زیست گرایش ارزیابی وآمایش-مهندسی منابع طبیعی 

50571 سرزمین   

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد تاکستان                             170

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد همدان                               171

50576حفاظت و اصالح چوب   - مهندسی منابع طبیعی 

زن و مردواحد آستارا                              164

زن و مردواحد کرج                                 115

جنگل شناسی و اکولوژی جنگل   - مهندسی منابع طبیعی 

50577

زن و مردواحد ایالم                               254

زن و مردواحد خلخال                               213

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد الهیجان                             202

همزیستی با بیابان گرایش محیط زیست و-مهندسی منابع طبیعی

50579 منابع طبیعی   

زن و مردواحد ارسنجان                             160

زن و مردواحد میبد                                179

50582فرآوری محصوالت شیالتی   -مهندسی منابع طبیعی

زن و مردواحد آبادان                              151

زن و مردواحد آزادشهر                             186

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد بابل                                156

زن و مردواحد تالش                                314

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد سوادکوه                             279

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد الهیجان                             202

50584مدیریت مناطق بیابانی   -مهندسی منابع طبیعی

زن و مردواحد اراک                                121

50585جنگلداری گرایش بیشه زراعی   - مهندسی منابع طبیعی 

زن و مردواحد الهیجان                             202

50616مهندسی کشاورزی ـ شناسایی و مبارزه با علفهای هرز   

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد اقلید                               161

زن و مردواحد بیرجند                              131

زن و مردواحد تاکستان                             170

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد رامهرمز                             230

زن و مردواحد شوشتر                               204

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد شیروان                              169

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فسا                                 134

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد گرگان                               173

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد میاندوآب                            249

50617هواشناسی کشاورزی   

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد الهیجان                             202

60101طراحی  پارچه  و لباس   

زن و مردواحد قائم شهر                            107

زن و مردواحد یزد                                 105

60102طراحی  صنعتی   

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

60107تصویر سازی   

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

60111نقاشی   

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد یزد                                 105

60115پژوهش هنر   

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران غرب                           228
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد رامسر                               414

زن و مردواحد طبس                                 229

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد علی آبادکتول                        184

زن و مردواحد یزد                                 105

60117مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی   

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد یزد                                 105

60136نوازندگی ساز جهانی   

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

60137تاریخ هنر ایران باستان   

زن و مردواحد شبستر                               195

60140ارتباط تصویری   

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد یزد                                 105

60154تاریخ هنر ایران اسالمی   

زن و مردواحد شبستر                               195

60202مهندسی معماری   

زن و مردواحد آبادان                              151

زن و مردواحد آزادشهر                             186

زن و مردآملی                      ... واحد آیت ا 260

زن و مردواحد ابرکوه                              259

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد اردبیل                              119

زن و مردواحد اردستان                             177

زن و مردواحد ارومیه                              103

زن و مردواحد اسکو                                350

زن و مردواحد اسالمشهر                            238

زن و مرد                   (خوراسگان)واحد اصفهان 175

زن و مردواحد امارات متحده عربی                   222

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد ایالم                               254

زن و مردواحد ایلخچی                              396

زن و مردواحد بابل                                156

زن و مردواحد بافق                                223

زن و مردواحد بردسیر                              226

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد بم                                  240

زن و مردواحد بندرعباس                            114

زن و مردواحد بوشهر                               146

زن و مردواحد بیرجند                              131

زن و مردواحد بین المللی جلفا                     700

زن و مردواحد پردیس                               501

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تفت                                 201

زن و مردواحد تفرش                                247

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شرق                           284

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد خرم آباد                            148

زن و مردواحد خلخال                               213

زن و مردواحد خمین                                262

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد دماوند                              250

زن و مردواحد رامسر                               414

زن و مردواحد رشت                                 117

زن و مردواحد رفسنجان                             194

زن و مردواحد رودهن                               113

زن و مردواحد زاهدان                              109

زن و مردواحد زنجان                               138

زن و مردواحد ساری                                208

زن و مردواحد ساوه                                181

زن و مردواحد سپیدان                              251

زن و مردواحد سراب                                124

زن و مردواحد سمنان                               128

زن و مردواحد سنندج                               110

زن و مردواحد سوادکوه                             279

زن و مردواحد سیرجان                              203

زن و مردواحد شاهرود                              104

زن و مردواحد شبستر                               195

زن و مردواحد شوشتر                               204

زن و مردواحد شهرکرد                              133

زن و مردواحد شیراز                               163

زن و مردواحد صفادشت                              583

زن و مردواحد عجب شیر                             256
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 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد فیروزکوه                            135

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد قشم                                 217

زن و مردواحد کاشان                               116

زن و مردواحد کرج                                 115

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد کرمانشاه                            192

زن و مردواحد گرگان                               173

زن و مردواحد گنبدکاووس                           274

زن و مردواحد الرستان                             155

زن و مردواحد الهیجان                             202

زن و مردواحد لبنان                               231

زن و مردواحد ماهشهر                              191

زن و مردواحد محالت                               200

زن و مردواحد مراغه                               147

زن و مردواحد مرند                                125

زن و مردواحد مرودشت                              198

زن و مردمرکز آموزش بین المللی قشم                597

زن و مردمرکزبین المللی کیش                       619

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد مهاباد                              166

زن و مردواحد مهدی شهر                            479

زن و مردواحد میانه                               218

زن و مردواحد نجف آباد                            150

زن و مردواحد نطنز                                289

زن و مردواحد نور                                 239

زن و مردواحد نیشابور                             130

زن و مردواحد هرند                                267

زن و مردواحد هریس                                388

زن و مردواحد همدان                               171

زن و مردواحد هیدج                                400

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

زن و مردواحد یاسوج                               120

زن و مردواحد یزد                                 105

60211مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی   

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد سوادکوه                             279

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد یزد                                 105

60215طراحی شهری   

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد اهواز                               106

زن و مردواحد بناب                                144

زن و مردواحد بیضاء فارس                          291

زن و مردواحد پردیس                               501

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد خلخال                               213

زن و مردواحد رامسر                               414

زن و مردواحد زنجان                               138

زن و مردواحد سراب                                124

زن و مردواحد سیرجان                              203

زن و مردواحد شهرقدس                              252

زن و مردواحد صفاشهر                              387

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد الرستان                             155

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد نائین                               176

زن و مردواحد نور                                 239

زن و مردواحد همدان                               171

زن و مردشهرری        (ره)واحد یادگار امام خمینی  139

زن و مردواحد یزد                                 105

60216برنامه ریزی شهری   

زن و مردواحد اراک                                121

زن و مردواحد الکترونیکی                          503

زن و مردواحد امارات متحده عربی                   222

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد پردیس                               501

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران غرب                           228

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد رفسنجان                             194

زن و مردواحد زنجان                               138

زن و مردواحد سمیرم                               462

زن و مردواحد سیرجان                              203

زن و مردواحد شهرقدس                              252

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

120



 به همراه نام و کد محل های دانشگاهی94نام و کد رشته های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (2)جدول شماره 

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

جنسعنوان و کد رشته تحصیلی

 پذیرش

کد محل 

دانشگاهی
نام محل دانشگاهی

 نفر و در تمام رشته محل های گروه15 ظرفیت پذیرش در تمام رشته محل های گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی 

. نفر می باشد18علوم انسانی،هنر و علوم پزشکی 

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد کرمان                               108

زن و مردواحد مرند                                125

زن و مردواحد مشهد                                111

زن و مردواحد نور                                 239

زن و مردواحد همدان                               171

زن و مردواحد یاسوج                               120

زن و مردواحد یزد                                 105

60217برنامه ریزی منطقه ای   

زن و مردواحد بروجرد                              112

زن و مردواحد تهران شمال                          157

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

زن و مردواحد قزوین                               214

زن و مردواحد مرند                                125

زن و مردواحد یزد                                 105

60220معماری داخلی   

زن و مردواحد ابهر                                207

زن و مردواحد اردستان                             177

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد پردیس                               501

زن و مردواحد تبریز                               102

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد چالوس                               158

زن و مردواحد شبستر                               195

زن و مردواحد همدان                               171

60221طراحی فضاهای آموزشی   

زن و مردواحد شهرکرد                              133

60222تکنولوژی معماری   

زن و مردواحد بم                                  240

زن و مردواحد بین المللی جلفا                     700

زن و مردواحد دامغان                              142

زن و مردواحد میانه                               218

60223بازسازی پس از سانحه   

زن و مردواحد بم                                  240

60226انرژی و معماری   

زن و مردواحد بین المللی جلفا                     700

60228مدیریت پروژه و ساخت   

زن و مردواحد اردستان                             177

زن و مردواحد استهبان                             145

زن و مردواحد اهر                                 220

زن و مردواحد یزد                                 105

60231معماری منظر   

زن و مردواحد پردیس                               501

زن و مردواحد تهران جنوب                          141

زن و مردواحد نور                                 239

60311کارگردانی نمایش   

زن و مردواحد تنکابن                              159

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد سپیدان                              251

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

60321ادبیات نمایشی   

زن و مردواحد بوشهر                               146

زن و مردواحد تنکابن                              159

زن و مردواحد تهران مرکزی                         101

زن و مردواحد علوم و تحقیقات                      123

121



کد و نام محل های دانشگاه آزاد اسالمی که در آنها دوره کارشناسی دایر است:(3)جدول شماره 

واحد آبادان151

واحد آباده216

واحد آذرشهر399

واحد آزادشهر186

واحد آستارا164

واحد آستانه اشرفيه546

واحد آشتيان199

آملي …واحد آيت ا260

واحد ابركوه259

واحد ابهر207

واحد اراک121

واحد اردبيل119

واحد اردستان177

واحد اردكان283

واحد ارسنجان160

واحد اروميه103

واحد استهبان145

واحد اسدآباد469

واحد اسفراين315

واحد اسكو350

واحد اسالم آبادغرب282

واحد اسالمشهر238

واحد اشكذر317

(خوراسگان)واحد اصفهان175

واحد اقليد161

واحد اليگودرز245

واحد الكترونيكي503

واحد امارات متحده عربي222

واحد اميديه187

واحد انار273

واحد انديمشك295

واحد اهر220

واحد اهرم516

واحد اهواز106

واحد ايذه153

واحد ايرانشهر180

واحد ايالم254

واحد ايلخچي396

واحد ايوان غرب457

واحد بابل156

واحد بادرود475

واحد باغملك389

واحد بافت221

واحد بافق223

واحد بجنورد182

واحد بردسكن280

واحد بردسير226

واحد بروجرد112

واحد بروجن242

واحد بستان آباد351

واحد بم240

واحد بناب144

واحد بندرانزلي286

واحد بندرجاسك521

واحد بندرديلم335

واحد بندرعباس114

واحد بندرگز393

واحد بندرلنگه285

واحد بوئين زهرا299

واحد بوشهر146

واحد بوكان379

واحد بهاباد518

واحد بهبهان215

واحد بهشهر346

واحد بيجار342

واحد بيرجند131

واحد بيضاء فارس291

واحد بيله سوار473

واحد پارس آباد مغان287

واحد پارسيان460

واحد پرديس501

واحد پرند298

واحد پزشكي تهران136

واحد تاكستان170

واحد تالش314

واحد تايباد265

واحد تبريز102

واحد تربت جام118

واحد تربت حيدريه132

واحد تفت201

واحد تفرش247

واحد تنكابن159

واحد تويسركان167

واحد تهران جنوب141

واحد تهران شرق284

واحد تهران شمال157

واحد تهران غرب228

واحد تهران مركزي101

واحد تيران595

واحد جاسب340

واحد جزيره خارک174

واحد جلفا471

واحد جويبار344

واحد جهرم193

واحد جيرفت122

واحد چابهار341

واحد چالوس158

واحد حاجي آباد380

واحد خاش269

واحد خامنه386

واحد خدابنده392

واحد خرم آباد148

واحد خرمشهر500

واحد خلخال213

واحد خمين262

واحد خميني شهر188

واحد خورموج224

واحد خوي137

واحد داراب168

واحد داريون525

واحد دامغان142

واحد دره شهر334

واحد دزفول165

واحد دشتستان290

واحد دلوار526

واحد دليجان495

واحد دماوند250

واحد دندانپزشكي تهران227

واحد دورود248

واحد دولت آباد318

واحد دهاقان183

واحد دهدشت293

واحد دهلران481

واحد رامسر414

واحد رامهرمز230

واحد رباط كريم559

واحد رشت117

واحد رفسنجان194

واحد رودان383

واحد رودبار296

واحد رودسر275

واحد رودهن113

واحد زابل268

واحد زاهدان109

واحد زاهدشهر343

واحد زرقان288

واحد زرند211

واحد زرنديه528

واحد زرين دشت529

واحد زنجان138

واحد ساري208

واحد ساوه181

واحد سبزوار127

واحد سپيدان251

واحد سراب124

واحد سراوان270

واحد سروستان278

واحد سقز271

واحد سلماس264

واحد سمنان128

واحد سميرم462

واحد سنندج110

واحد سوادكوه279

واحد سوسنگرد313

واحد سيرجان203

واحد شادگان474

واحد شاهرود104

واحد شاهين دژ336

واحد شاهين شهر394

واحد شبستر195

واحد شوشتر204

واحد شهربابك210

واحد شهرضا197

واحد شهرقدس252

واحد شهركرد133

واحد شهرمجلسي219

واحد شيراز163

واحد شيروان169

واحد صحنه281

واحد صفادشت583

واحد صفاشهر387

واحد صوفيان390

واحد صومعه سرا532

واحد طبس229

واحد عجب شير256

واحد علوم داروئي225

واحد علوم و تحقيقات123

واحد علوم و تحقيقات فارس415

واحد علي آبادكتول184

واحد فارسان401

واحد فراهان244

واحد فردوس162

واحد فريدن258

واحد فسا134

واحد فالورجان172

واحد فومن و شفت395

واحد فيروزآباد129

واحد فيروزكوه135

واحد قائم شهر107

واحد قاينات261

واحد قروه302

واحد قزوين214

واحد قشم217

واحد قم154

واحد قوچان206

واحد كازرون152

واحد كاشان116

واحد كاشمر212

واحد كرج115

واحد كرمان108

واحد كرمانشاه192

واحد كليبر276

واحد كميجان347

واحد كنگاور312

واحد كهنوج253

واحد گچساران149

واحد گرگان173

واحد گرمسار189

واحد گرمي391

واحد گلپايگان266

واحد گناباد140

واحد گناوه397

واحد گنبدكاووس274

واحد الرستان155

واحد المرد243

واحد الهيجان202

واحد لنجان294

واحد لنگرود484

واحد ماكو241

واحد ماهشهر191

واحد مباركه190

واحد محالت200

واحد مراغه147

واحد مرند125

واحد مرودشت198

واحد مريوان537

مركزبين المللي كيش619

واحد مسجدسليمان178

واحد مشكين شهر263

واحد مشهد111

واحد مالرد560

واحد مالير196

واحد ملكان300

واحد ممقان297

واحد مهاباد166

واحد مهدي شهر479

واحد مهريز316

واحد مياندوآب249

واحد ميانه218

واحد ميبد179

واحد ميمه205

واحد ميناب381

واحد مينودشت333

واحد نائين176

واحد نجف آباد150

واحد نراق185

واحد نطنز289

واحد نقده246

واحد نكا311

واحد نور239

واحد نورآباد ممسني292

واحد نوشهر539

واحد ني ريز209

واحد نيشابور130

واحد ورامين143

واحد ورزقان348

واحد هادي شهر338

واحد هرند267

واحد هريس388

واحد هشترود301

واحد هشتگرد494

واحد همدان171

واحد هيدج400

واحد شهرري139

واحد ياسوج120

واحد يزد105

122



1394کد و نام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در دوره کارشناسی ارشد با آزمون و بدون آزمون سال :(4)جدول شماره 

پژوهشگاه موادوانرژي701

پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي702

پژوهشگاه پليمرايران703

پژوهشگاه علوم وتكنولوژي دفاعي704

پژوهشگاه علوم زمين وابسته به سازمان زمين شناسي كشور705

پژوهشگاه فرهنگ وهنراسالمي سازمان تبليغات اسالمي706

پژوهشگاه ساختمان ومسكن707

حوزه علميه قم708

شهيدعباسپور-دانشكده صنعت اب وبرق 709

دانشكده حفاظت وبهداشت كار710

دانشكده روابط بين الملل وزارت امورخارجه711

دانشكده صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران712

دانشكده علوم پزشكي جهرم713

دانشكده علوم پزشكي فسا714

دانشكده علوم پزشكي گناباد715

دادگستري-دانشكده علوم قضايي وخدمات اداري 716

دانشكده تكنولوژي هواپيمائي كشوري717

دانشكده علوم پايه دامغان718

وزارت اموراقتصادي ودارايي-دانشكده اموراقتصادي 719

دانشكده اطالعات720

دانشكده علوم انتظامي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران721

كاربردي پست ومخابرات-دانشكده علمي 722

دانشكده پرستاري بانك ملي723

دانشكده پرستاري نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران724

دانشكده پرستاري نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران725

دانشكده تربيت معلم قران مجيد726

دانشكده وستادارتش جمهوري اسالمي ايران727

دانشكده پزشكي فاطميه قم728

دانشكده فرماندهي وستادسپاه پاسداران انقالب اسالمي729

دانشكده اصول الدين730

دانشكده علوم پزشكي سبزوار731

دانشكده تربيت دبيرفني وحرفه اي ميرزاكوچك خان732

دانشگاه اراك733

دانشگاه اروميه734

دانشگاه اصفهان735

س-دانشگاه الزهرا736

نزاجا-ع -دانشگاه افسري امام علي 737

ع-دانشگاه امام حسين 738

ع-دانشگاه امام صادق 739

دانشگاه ايالم740

قم-ع -دانشگاه باقرالعلوم 741

همدان-دانشگاه بوعلي سينا742

دانشگاه بيرجند743

ره-دانشگاه بين المللي امام خميني 744

دانشگاه پيام نور745

دانشگاه تبريز746

دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجائي747

دانشگاه تربيت مدرس748

تبريز-دانشگاه تربيت معلم 749

تهران-دانشگاه تربيت معلم 750

سبزوار-دانشگاه تربيت معلم 751

دانشگاه تهران752

بوشهر-دانشگاه خليج فارس 753

دانشگاه رازي كرمانشاه754

دانشگاه زنجان755

دانشگاه سمنان756

دانشگاه سيستان وبلوجستان757

دانشگاه شاهد758

دانشگاه شاهرود759

دانشگاه شهركرد760

دانشگاه شهيدباهنركرمان761

دانشگاه شهيدبهشتي762

دانشگاه چمران اهواز763

دانشگاه شيراز764

دانشگاه صنعت نفت765

دانشگاه صنعتي اصفهان766

دانشگاه صنعتي اميركبير767

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي768

دانشگاه صنعتي سهندتبريز769

دانشگاه صنعتي شريف770

دانشگاه صنعتي مالك اشتر771

دانشگاه عالمه طباطبائي772

دانشگاه علم وصنعت ايران773

مشهد-دانشگاه علوم اسالمي رضوي 774

قم-ره -مفيد-دارالعلم -دانشگاه علوم انساني 775

دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي776

دانشگاه علوم پزشكي اراك777

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل778

دانشگاه علوم پزشكي اورميه779

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان780

دانشگاه علوم پزشكي اهواز781

دانشگاه علوم پزشكي ايران782

دانشگاه علوم پزشكي ايالم783

دانشگاه علوم پزشكي بابل784

دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس785

عج-دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهلل 786

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر787

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند788

دانشگاه علوم پزشكي تبريز789

دانشگاه علوم پزشكي تهران790

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان791

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان792

دانشگاه علوم پزشكي زنجان793

دانشگاه علوم پزشكي سمنان794

دانشگاه علوم پزشكي شاهرود795

دانشگاه علوم پزشكي شهركرد796

دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي797

دانشگاه علوم پزشكي شيراز798

دانشگاه علوم پزشكي قزوين799

دانشگاه علوم پزشكي كاشان800

دانشگاه علوم پزشكي كردستان801

دانشگاه علوم پزشكي كرمان802

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه803

دانشگاه علوم پزشكي گرگان804

دانشگاه علوم پزشكي گيالن805

دانشگاه علوم پزشكي لرستان806

دانشگاه علوم پزشكي مازندران807

دانشگاه علوم پزشكي مشهد808

دانشگاه علوم پزشكي همدان809

دانشگاه علوم پزشكي ياسوج810

دانشگاه علوم پزشكي يزد811

دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان812

دانشگاه علوم وفنون هوايي شهيدستاري813

دانشگاه علوم وفنون فارابي814

دانشگاه علوم وفنون مازندران815

دانشگاه فردوسي مشهد816

دانشگاه قم817

دانشگاه كاشان818

دانشگاه كردستان819

دانشگاه گيالن820

دانشگاه لرستان821

دانشگاه مازندران822

دانشگاه محقق اردبيلي823

رفسنجان-عج -دانشگاه ولي عصر824

دانشگاه هرمزگان825

دانشگاه هنر826

دانشگاه يزد827

سازمان مديريت صنعتي828

نوشهر-مجتمع دانشگاهي علوم دريايي 829

مجتمع اموزشي عالي قم830

مجتمع اموزشي عالي ياسوج831

مركزاموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه پاسداران832

بانك مركزي-مركزاموزش عالي بانكداري 833

مركزاموزش عالي كتابداري834

زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه 835

مدرسه عالي شهيدمطهري836

موسسه اموزش عالي غيرانتفاعي حسابداري ومديريت آذربايجان837

موسسه اموزش عالي غيرانتفاعي كيش838

موسسه مطالعات بين المللي پژوهشكده انرژي وزارت نفت839

مركزاموزش عالي غيرانتفاعي خاتم840

مشهد-مركزاموزش عالي غيرانتفاعي خيام 841

مركزاموزشي عالي ميراث فرهنگي842

موسسه عالي پژوهش دربرنامه ريزي وتوسعه سازمان برنامه وبودجه843

پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي ومهندسي زلزله844

مركزاموزش مديريت دولتي845

مركزپژوهشهاي شيمي ومهندسي شيمي ايران846

ره-موسسه اموزشي وپژوهشي امام خميني 847

موسسه اموزش عالي غيرانتفاعي سوره848

قزوين-مركزاموزش عالي رجا849

وانقالب اسالمي-ره -پژوهشكده امام خميني 850

مدارك سيستم فراگيردانشگاه پيام نور851

مركزآموزشهاي عالي بين المللي علوم وتحقيقات852

موسسه اموزش عالي سجاد853

دارندگان مدارك دانشگاههاي خارج ازكشور854

سايردانشگاههاومؤسسات آموزش عالي855

123



نام وکد حوزه های امتحانی به همراه نام و کد استان محل سکونت  داوطلبان: (5)جدول شماره 

.کد استان دو رقمی و کد حوزه امتحانی سه رقمی می باشد: تذکر

( 11 )استان آذربايجان شرقی   

102تبريز
( 16 )استان آذربايجان غربی   

103اروميه
( 19 )استان اردبيل   

119اردبيل
( 21 )استان اصفهان   

175(خوراسگان)اصفهان
( 23 )استان البرز   

115كرج
( 25 )استان ايالم   

254ايالم
( 27 )استان بوشهر   

146بوشهر
( 29 )استان تهران   

100تهران
( 32 )استان چهارمحال وبختياری   

133شهركرد
( 34 )استان خراسان جنوبی   

131بيرجند
( 36 )استان خراسان رضوی   

111مشهد
( 41 )استان خراسان شمالی   

182بجنورد

( 44 )استان خوزستان   

106اهواز
( 48 )استان زنجان   

138زنجان
( 51 )استان سمنان   

128سمنان
( 53 )استان سيستان وبلوچستان   

109زاهدان
( 55 )استان فارس   

163شيراز
( 59 )استان قزوين   

214قزوين
( 61 )استان قم   

154قم
( 62 )استان کردستان   

110سنندج
( 65 )استان کرمان   

108كرمان
( 68 )استان کرمانشاه   

192كرمانشاه
( 71 )استان کهگيلويه وبويراحمد   

120ياسوج
( 73 )استان گلستان   

173گرگان

( 76 )استان گيالن   

117رشت
( 81 )استان لرستان   

148خرم آباد
( 83 )استان مازندران   

208ساري
( 87 )استان مرکزی   

121اراک
( 89 )استان هرمزگان   

114بندرعباس
( 92 )استان همدان   

171همدان
( 95 )استان يزد   

105يزد
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نام وکد استان به همراه نام و کد شهرستان محل تولد داوطلبان: (6)جدول شماره 

.کد استان دو رقمی و کد شهرستان چهار رقمی می باشد: تذکر
( 11 )آذربايجان شرقی   

1111آذرشهر
1112اسكو

1113اهر
1114بستان آباد

1115بناب
1116تبريز
1117جلفا

1118چاراويماق
1119خداآفرين

1121سراب
1122شبستر

1123عجب شير
1124كليبر
1125مراغه
1126مرند

1127ملكان
1128ميانه

1129ورزقان
1131هريس

1132هشترود

( 16 )آذربايجان غربی   

1611اروميه
1612اشنويه
1613بوكان

1614پلدشت
1615پيرانشهر

1616تكاب
1617چالدران
1618چايپاره

1619خوي
1621سردشت
1622سلماس

1623شاهين دژ
1624شوط
1625ماكو

1626مهاباد
1627مياندوآب

1628نقده

( 19 )اردبيل   

1911اردبيل
1912بيله سوار
1913پارس آباد

1914خلخال
1915سرعين

1916كوثر
1917گرمي

1918مشگين شهر
1919نمين

1921نير

( 21 )اصفهان   

2111آران وبيدگل
2112اردستان
2113اصفهان
2114برخوار

2115بويين مياندشت
2116تيران وكرون

2117چادگان

2118خميني شهر
2119خوانسار

2121خوروبيابانك
2122دهاقان
2123سميرم

2124شاهين شهروميمه
2125شهرضا
2126فريدن

2127فريدونشهر
2128فالورجان

2129كاشان
2131گلپايگان

2132لنجان
2133مباركه

2134نائين
2135نجف آباد

2136نطنز

( 23 )البرز   

2311اشتهارد
2312ساوجبالغ

2313طالقان
2314فرديس

2315كرج
2316نظرآباد

( 25 )ايالم   

2511آبدانان
2512ايالم
2513ايوان
2514بدره

2515چرداول
2516دره شهر

2517دهلران
2518سيروان

2519ملكشاهي
2521مهران

( 27 )بوشهر   

2711بوشهر
2712تنگستان

2713جم
2714دشتستان

2715دشتي
2716دير

2717ديلم
2718عسلويه

2719كنگان
2721گناوه

( 29 )تهران   

2911اسالمشهر
2912بهارستان
2913پاكدشت

2914پرديس
2915پيشوا
2916تهران

2917دماوند
2918رباط كريم

2919ري
2921شميرانات

2922شهريار

2923فيروزكوه
2924قدس

2925قرچك
2926مالرد

2927ورامين

( 32 )چهارمحال وبختياري   

3211اردل
3212بروجن

3213بن
3214سامان

3215شهركرد
3216فارسان

3217كوهرنگ
3218كيار

3219لردگان

( 34 )خراسان جنوبی   

3411بشرويه
3412بيرجند
3413خوسف
3414درميان
3415زيركوه
3416سرايان

3417سربيشه
3418طبس

3419فردوس
3421قائنات

3422نهبندان

( 36 )خراسان رضوي   

3611باخرز
3612بجستان
3613بردسكن

3614بينالود
3615تايباد

3616تربت جام
3617تربت حيدريه

3618جغتاي
3619جوين

3621چناران
3622خليل آباد

3623خواف
3624خوشاب
3625داورزن

3626درگز
3627رشتخوار

3628زاوه
3629سبزوار

3631سرخس
3632فريمان
3633فيروزه
3634قوچان
3635كاشمر
3636كالت
3637گناباد
3638مشهد

3639مه والت
3641نيشابور

( 41 )خراسان شمالی   

4111اسفراين

4112بجنورد
4113جاجرم

4114رازوجرگالن
4115شيروان

4116فاروج
4117گرمه

4118مانه وسملقان

( 44 )خوزستان   

4411آبادان
4412آغاجاري

4413اميديه
4414انديكا

4415انديمشك
4416اهواز
4417ايذه

4418باغ ملك
4419باوي

4421بندرماهشهر
4422بهبهان

4423حميديه
4424خرمشهر

4425دزفول
4426دشت آزادگان

4427رامشير
4428رامهرمز
4429شادگان

4431شوش
4432شوشتر
4433كارون
4434گتوند

4435اللي
4436مسجدسليمان

4437هفتگل
4438هنديجان

4439هويزه

( 48 )زنجان   

4811ابهر
4812ايجرود

4813خدابنده
4814خرمدره

4815زنجان
4816سلطانيه

4817طارم
4818ماه نشان

( 51 )سمنان   

5111آرادان
5112دامغان
5113سمنان

5114شاهرود
5115گرمسار

5116مهدي شهر
5117ميامي

( 53 )سيستان وبلوچستان   

5311ايرانشهر
5312چابهار
5313خاش

5314دلگان
5315زابل
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نام وکد استان به همراه نام و کد شهرستان محل تولد داوطلبان: (6)جدول شماره 

.کد استان دو رقمی و کد شهرستان چهار رقمی می باشد: تذکر
5316زاهدان

5317زهك
5318سراوان

5319سرباز
5321سيب سوران

5322فنوج
5323قصرقند
5324كنارك

5325مهرستان
5326ميرجاوه

5327نيك شهر
5328نيمروز
5329هامون

5331هيرمند

( 55 )فارس   

5511آباده
5512ارسنجان
5513استهبان

5514اقليد
5515بوانات

5516پاسارگاد
5517جهرم
5518خرامه

5519خرم بيد
5521خنج

5522داراب
5523رستم

5524زرين دشت
5525سپيدان

5526سروستان
5527شيراز

5528فراشبند
5529فسا

5531فيروزاباد
5532قيروكارزين

5533كازرون
5534كوار

5535گراش
5536الرستان

5537المرد
5538مرودشت

5539ممسني
5541مهر

5542ني ريز

( 59 )قزوين   

5911آبيك
5912البرز
5913اوج

5914بوئين زهرا
5915تاكستان

5916قزوين

( 61 )قم   

6111قم

( 62 )کردستان   

6211بانه
6212بيجار

6213دهگالن
6214ديواندره

6215سرواباد
6216سقز

6217سنندج
6218قروه

6219كامياران
6221مريوان

( 65 )کرمان   

6511ارزوئيه
6512انار

6513بافت
6514بردسير

6515بم
6516جيرفت

6517رابر
6518راور

6519رفسنجان
6521رودبارجنوب

6522ريگان
6523زرند

6524سيرجان
6525شهربابك

6526عنبراباد
6527فارياب

6528فهرج
6529قلعه گنج

6531كرمان
6532كوهبنان

6533كهنوج
6534منوجان
6535نرماشير

( 68 )کرمانشاه   

6811اسالم آبادغرب
6812پاوه

6813ثالث باباجاني
6814جوانرود

6815داالهو
6816روانسر

6817سرپل ذهاب
6818سنقر

6819صحنه
6821قصرشيرين

6822كرمانشاه
6823كنگاور

6824گيالنغرب
6825هرسين

( 71 )کهگيلويه وبويراحمد   

7111باشت
7112بويراحمد

7113بهمئي
7114چرام

7115دنا
7116كهگيلويه
7117گچساران

7118لنده

( 73 )گلستان   

7311آزادشهر
7312آق قال
7313بندرگز

7314تركمن
7315راميان

7316علي آباد
7317كردكوي

7318كالله
7319گاليكش

7321گرگان
7322گميشان

7323گنبدكاووس
7324مراوه تپه

7325مينودشت

( 76 )گيالن   

7611آستارا
7612آستانه اشرفيه

7613املش
7614بندرانزلي

7615رشت
7616رضوانشهر

7617رودبار
7618رودسر

7619سياهكل
7621شفت

7622صومعه سرا
7623طوالش

7624فومن
7625الهيجان

7626لنگرود
7627ماسال

( 81 )لرستان   

8111ازنا
8112اليگودرز
8113بروجرد
8114پلدختر

8115خرم اباد
8116دلفان
8117دورود

8118دوره
8119رومشكان

8121سلسله
8122كوهدشت

( 83 )مازندران   

8311آمل
8312بابل

8313بابلسر
8314بهشهر
8315تنكابن
8316جويبار
8317چالوس
8318رامسر
8319ساري

8321سوادكوه
8322سوادكوه شمالي

8323سيمرغ
8324عباس آباد
8325فريدونكنار

8326قائم شهر
8327كالردشت

8328گلوگاه

8329محمودآباد
8331مياندورود

8332نكا
8333نور

8334نوشهر

( 87 )مرکزي   

8711اراك
8712آشتيان

8713تفرش
8714خمين

8715خنداب
8716دليجان
8717زرنديه

8718ساوه
8719شازند

8721فراهان
8722كميجان
8723محالت

( 89 )هرمزگان   

8911ابوموسي
8912بستك
8913بشاگرد

8914بندرعباس
8915بندرلنگه
8916پارسيان
8917جاسك

8918حاجي آباد
8919خمير
8921رودان

8922سيريك
8923قشم

8924ميناب

( 92 )همدان   

9211اسدآباد
9212بهار

9213تويسركان
9214رزن

9215فامنين
9216كبودرآهنگ

9217مالير
9218نهاوند
9219همدان

( 95 )يزد   

9511ابركوه
9512اردكان
9513اشكذر

9514بافق
9515بهاباد
9516تفت
9517خاتم

9518مهريز
9519ميبد

9521يزد

( 99 )خارج از کشور   

9999خارج از كشور
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از سهمیه رزمندگان و ضوابط برخورداري ) : 1پیوست شماره (
ایثارگران انقالب اسالمی

و تبصـره هـاي   1رزمندگانی که براساس ماده رزمندگان :
نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیالت چهارگانه ماده مذکور و آیین

ــه   ــدگان و جهــادگران داوطلــب بســیجی ب ــراي ورود رزمن ب
، حداقل شش ماه متـوالی  زش عالیدانشگاهها و مؤسسات آمو

اند، ، بطور داوطلبانه در مناطق عملیاتی حضور داشتهیا متناوب
با مراجعه به نواحی بسیج سـپاه و آن دسـته از پرسـنل کـادر     

، پیمانی و وظیفه نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایـران  ثابت
31/6/67تـا  31/6/59عالوه بر میزان مـوظفی کـه از تـاریخ    

ماه متناوب شـرکت در عملیـات بـه    9ماه متوالی یا 6حداقل 
انـد بـا تأییـد    صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته

باالترین مقام هر یک از نیروهاي مسلح (سـتاد کـل نیروهـاي    
مسلح، ستاد کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، سـتاد ارتـش   

هاي ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو»آجا«جمهوري اسالمی ایران
، نیروهـاي انتظـامی جمهـوري اسـالمی ایـران      »ودجا«مسلح 

توانند از مزایاي این قانون استفاده نمایند. این افراد می») ناجا«
توانند ابتدا به سـازمان تابعـه مراجعـه و فـرم مخصـوص      می

استفاده از سهمیه رزمندگان در آزمون مربوطه را تکمیل و کـد  
آمار و اطالعات آنان بعد رقمی دریافت نمایند تا 12رهگیري 

نام توسط ستاد کـل نیروهـاي مسـلح جمهـوري     از زمان ثبت
اسالمی ایران مورد تأیید نهایی قرار گیرد. ایـن داوطلبـان الزم   

فـرم  23است در بخش ششم با انتخاب گزینه مربوطه در بنـد  
فرم 24نام اینترنتی با درج کد رهگیري در بند درخواست ثبت

ود جهت استفاده از ایـن سـهمیه را اعـالم    مربوطه، تقاضاي خ
نمایند.

داوطلبان متقاضـی اسـتفاده از سـهمیه رزمنـدگان     : تبصره 
رقمی به نشانی 12الزم است براي دریافت کد رهگیري » آجا«

مراجعه نمایند.www.aja.irاینترنتی 
سهمیه رزمندگان مخصوص شخص رزمنده بوده و : 2تذکر 
ن امکان استفاده از ایـن سـهمیه را   فرزندان این عزیزاهمسر و 

ندارند.
و 1جهـادگران رزمنـده کـه براسـاس مـاده      جهادگران :

نامـه اجرایـی قـانون    هاي چهارگانه ماده مذکور و آیـین تبصره
ایجاد تسهیالت براي ورود رزمنـدگان و جهـادگران داوطلـب    
بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی حـداقل شـش   

ناوب، به طور داوطلبانـه، در منـاطق عملیـاتی    ماه متوالی یا مت
اند به شـرح اشـاره شـده در بخـش ششـم و بـا       حضور داشته

نـام  فـرم درخواسـت ثبـت   23مربـوط در بنـد   انتخاب گزینه
اینترنتی، تقاضاي استفاده از این سهمیه را اعالم نمایند. 

ا توضیح : آن دسته از جهادگران رزمنده که سوابق جبهه داوطلبانه آنه
به سپاه منتقل شده است به مراکز سپاه و مابقی جهت پیگیري امور مربوط بـه  
سهمیه خود به شرح اشاره شده در بخش ششم به مراکـز جهـاد کشـاورزي    

مراجعه نمایند.
براساس مصوبه هیـأت محتـرم وزیـران در    بسیجی فعال :

بسـیجیانی کـه حـائز یکـی از شـرایط      28/4/77جلسه مورخ 
) باشـند، مشـمول قـانون ایجـاد     201نامه اجرایـی مـاده (  آیین

تسهیالت براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به 
1376دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب سال 

آن هستند.نامه اجراییو آیین
فـرم  23مربـوط در بنـد   انتخاب گزینـه گونه افراد با این

نام و به شـرح اشـاره شـده در بخـش ششـم      درخواست ثبت
توانند تقاضاي خود جهت استفاده از این سـهمیه را اعـالم   می

نمایند.
واجدین شرایط استفاده از سهمیه بسیجی فعال، فقط یـک  :1تذکر

دارند. بنابراین نام و ثبتر را در صورت قبولی بار حق استفاده از سهمیه مزبو
داوطلبانی که قبالً در هریک از مقاطع تحصیلی دانشـگاه آزاد اسـالمی از   

باشند حق استفاده مجدد از آن نام نموده و ثبتسهمیه مذکور استفاده کرده 
را ندارند.

فعـال،  داوطلبان واجد شرایط استفاده از سـهمیه بسـیجی  : 2تذکر
کارشناسی ارشد خورداري از این امتیاز به منظور پذیرش در آزمونجهت بر
نمره کل آخـرین  %95بایستی ها، میدر حد ظرفیت مصوب سهمیهناپیوسته

نفر پذیرفته شده عادي (بدون سهمیه) را کسب نمایند. 
24: دریافت کد رهگیري از مراکز سپاه و درج آن در بنـد  3تذکر 

راي متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان و بسـیجی  نام اینترنتی بفرم ثبت
فعال و آن دسته از جهادگران رزمنده که سوابق جبهه داوطلبانه آنها به سپاه 

منتقل شده، اجباري است.
بنیاد شهید و فداوطلبان واجد شرایط جامعه هدایثارگران : 

امــور ایثــارگران شــامل آزادگــان و همســر و فرزنــدان آنــان، 
و همسـر و  بـه بـاال  %25جانبازان و فرزندان همسر ،جانبازان

فـرم  23توانند با انتخاب گزینه مربوط در بند فرزندان شهدا می
نام اینترنتی، از سهمیه ایثارگران استفاده نمایند. درخواست ثبت

رقمی براي این دسته از داوطلبان الزامی 12(درج کد رهگیري 
باشد).نمی

هر و بـرادر شـهید در شـمول    طبق مقررات، خـوا تذکر :
گیرد.استفاده از سهمیه شاهد قرار نمی

نام اینترنتی به هر دلیـل متقاضـی   داوطلبانی که در زمان ثبت
» 1«استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران مطابق پیوسـت شـماره   

درخواست آنان درخصـوص اصـالح یـا    ،این دفترچه راهنما نباشند
باشد.قبول نمیها قابلاعمال این سهمیه
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وظیفه عمومی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوستهخدمت) : شرایط 2پیوست شماره (

باشند.دارا یکی از شرایط جدول ذیل را الزم استنام در صورت قبولی در آزمون و هنگام ثبت» مرد«داوطلبان 

عمومیوظیفهخدمت شرح وضعیت کد و ضعیت

داشتن کارت پایان خدمت.1

).و ایثارگرانکارت معافیت دائم (کفالت ـ پزشکی ـ موارد خاصداشتن2

3
مشروط بر آن که بیش از یک سال از اتمام تحصیل (پزشکی، کفالت و ... ) در مدت اعتبار آن مشموالن داراي برگ معافیت موقت بدون غیبت 

آنان در مقطع کارشناسی سپري نشده باشد.

4
التحصـیالن دوره کارشناسـی پیوسـته و کارشناسـی     همچنین فـارغ به شرط این که تغییر سن نداده باشند آن، و قبل از1344متولدین نیمه اول 

، مشروط بر این که در زمان قبولی در دانشگاه کارت معافیت دائم خود را ارائه نمایند.1354ناپیوسته متولد 

5
ها با رعایت قـوانین مربوطـه و ارائـه گـواهی     ها و دستگاههد خدمت به سازمانو کارشناسی ناپیوسته متعپیوستهالتحصیالن دوره کارشناسیفارغ

اشتغال به خدمت و موافقت با تحصیل از باالترین مقام اجرایی سازمان مربوطه.

6
سـازمان تحصـیل از  موافقت با ادامه اشتغال به خدمت و نیروهاي نظامی و انتظامی جمهوري اسالمی ایران با ارائه گواهی پایور کارکنان شاغل 

از خدمت ترخیص گردند).الزم است(شاغلین وظیفه و از جمله سرباز معلمان همربوط

شوند.التحصیل میدر سنوات مجاز تحصیلی فارغ31/6/94دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی که تا تاریخ 7

8

سنوات مجاز دوره را به اتمام رسانده و بـیش از یـک سـال از فراغـت از     التحصیالن دوره کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته که در فارغ-
به اتمام نرسیده و وارد غیبت نشده باشند.هاي تحصیلی مذکور تحصیل آنان در دوره

ظ غیبت به موقع و بدون لحاالزم استالذکر که بیش از یک سال از فراغت از تحصیل آنان سپري نشده است هاي فوقالتحصیالن دورهفارغ-
به خدمت اعزام شده باشند در این صورت در مورد صدور مجوز ترخیص از خدمت آنان مطابق ضوابط اقدام خواهد شد.

ـ  فارغ- انالتحصیالن مشمول دوره کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته که در زمان پذیرش داراي برگ اعزام بدون غیبت بوده و تاریخ اعـزام آن
شدگان باشد الزم است به موقـع بـه خـدمت اعـزام     گردد افرادي که تاریخ اعزام آنان قبل از اعالم اسامی پذیرفتهتأکید می.سپري نشده باشد

در صورت پذیرش و قبولی در دانشگاه با رعایت مقررات از خدمت ترخیص خواهند شد.وگردند

9

هاي علمیـه یـا 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

اشتغال به تحصیل وي در دانشگاه بالمانع است. بدیهی است هر موقع حوزه علمیه معافیت تحصیلی طلبه را خاتمه ،ت تحصیلی حوزههمان معافی
یافته اعالم کند ادامه تحصیل مشمول در دانشگاه منوط به کسب مجوز از سازمان وظیفه عمومی و صدور معافیت تحصـیلی مشـمول در دانشـگاه    

نامه حوزه علمیه مربوط را ارائه نمایند.نام در هر نیمسال تحصیلی موافقتن گونه افراد بایستی براي ثبتاست به همین لحاظ ای

هاي کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته را در مـدت  شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته (اعم از با آزمون یا بدون آزمون) بایستی دورهپذیرفته-:1تذکر 
ها و بدون غیبت اولیه به اتمام رسانده باشند.ل در این دورهمجاز تحصی

اي کـه تحصـیل آنـان منجـر بـه      هاي دکتري عمومی و حرفـه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مشمول اخراجی و همچنین دانشجویان دوره-: 2تذکر 
عمومی یا دریافت کارت معافیت دائم مجاز بـه شـرکت در آزمـون و تحصـیل در     دریافت مدرك کارشناسی شده است و مشموالن غایب تا پایان خدمت وظیفه 

باشند.دوره کارشناسی ارشد نمی
نمایند در صورت قبولی مجدد در آزمون تنهـا  دانشجویان انصرافی مشمول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته که از معافیت تحصیلی این دوره استفاده می-: 3تذکر 

از ود آنان به رشته/محل قبلی بیش از سه سال سپري نشده باشد و بیش از یک سال از انصراف آنان نگذشته باشد و در این دوره یا مقاطع دیگر در صورتی که از ور
امتیاز آزمون مجدد استفاده ننموده باشند مجاز به شرکت در آزمون هستند.
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»سمه تعالیاب«

.................................................. نام پدر : ................................... نام : ..........................نام خانوادگی : .........................................................
.............................................. محل صدور : ............................................................ شماره شناسنامه : ........................تاریخ تولد : ...............

معلولیت :

معلول ناشنواي مطلق-١

.باشددستها) داراي نوعی معلولیت میهاي حرکتی (به استثناي معلول جسمی و حرکتی که در اندام-٢

به باال در هر دو چشم دید ندارند)%70معلول نابیناي مطلق (معلولین نابینایی که -٣

جهت ارتباط با محیط اطراف دچار مشکل شود)» سمعک«معلول نیمه شنوا (معلولی که بدون وسیله کمکی -٤

.باشدفوقانی داراي نوعی معلولیت میهايمعلول جسمی و حرکتی که در اندام-٥

معلول نیمه نابینا ( معلولین نابینایی که درك نور را از فاصله یک متري و بیشتر دارند)-٦

اینجانــب بــا مشخصـــات فــوق، درخواســت صـــدور گــواهی ویــژه معلـــولین جهــت شــرکت در آزمـــون کارشناســی ارشـــد          

رشته ........................................................... را دارم.

......................................................................................................................سکونت: .......................................................................محلآدرس

امضاي داوطلب:تاریخ تنظیم:نام و نام خانوادگی داوطلب : 

مراتب فوق مورد تأیید است.

پذیرش و هماهنگی استان تهران:معاونت توانبخشی استان :

نام و نام خانوادگی:نام و نام خانوادگی :

امضاء و مهرامضاء و مهر

در این قسمت چیزي ننویسید.
3×4لطفاً عکس 

خود را با چسب 
مایع در این محل 

بچسبانید. ) : گواهی ویژه داوطلبان معلولالف-3پیوست شماره (
دانشگاه آزاد اسالمی94نده در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال شرکت کن
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»سمه تعالیاب«

....................................................................رئیس محترم مرکز آزمون 

سالم علیکم ؛ 
درصد جانباز معزز فرزند                                             آقاي/خانمبدینوسیله 

و داوطلب شماره از استان اي به شماره رایانه
هاي مشروحه زیر (بند عالمتگزاري شده) تقاضـاي  در آزمون مذکور به علت حائز شرایط بودن در یکی از ردیف

زي اقدام مقتضی در این خصوص و همچنین اسـتقرار در محـل   استفاده از منشی/ رابط را دارد لذا خواهشمنداست با عنایت به نوع ضایعه جانبا
مناسب و ارائه زمان بیشتر جهت پاسخگویی به سؤاالت مبذول گردد.

(جانبازي که فاقد بینایی بوده یا حداکثر بینایی او پس از اصالح کمتر از نابینایی -1
200
باشد).20

یی او پس از اصالح بین (جانبازي که بینابینایی کم-2
200
تا 20

70
.)باشد20

(جانبازي که قادر به شنیدن گفتار دیگران نیست و میزان ناتوانی حس شنوایی او پس از اصالح هفتاد دسی ناشنوایی عمیق/کر و الل -3
بل باشد).

دسی بل باشد).69تا 35حس شنوایی او پس از اصالح بین (جانبازي که میزان ناتوانینیمه شنوایی -4
باشد).ها یا دست کاتب داراي قطع عضو یا از کارافتادگی می(جانبازي که از ناحیه دستها قطع یا از کار افتادگی دست-5
(جانباز قطع نخاع از ناحیه گردن یا کمر که نیاز به استفاده از ویلچر دارد).قطع یا از کارافتادگی پاها -6
ها در انتقال گفتـار بـه دیگـران نیـز دچـار      دیدگی از ناحیه سر عالوه بر از کارافتادگی دست(جانبازي که به دلیل آسیبفلج مغزي -7

باشد).اختالل می
ب : آدرس دقیق محل سکونت و شماره تلفن تماس داوطل

هطقران شهرستان/ منگرئیس بنیاد شهید و امور ایثار 
مهر و امضاء :

در این قسمت چیزي ننویسید.
3×4لطفاً عکس 

خود را با چسب 
مایع در این محل 

بچسبانید.

هاي ویژه ان جانباز داراي معلولیتنامه داوطلبمعرفی) : ب-3پیوست شماره (
دانشگاه آزاد اسالمی94شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 
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نام و شرکت اتباع ) : شرایط و ضوابط ثبت4پیوست شماره (
خارجی مقیم جمهوري اسالمی ایران در آزمون ورودي 

تحصیالت تکمیلی 

شرایط داوطلبان :
کلیه اتباع خارجی مقیم کشور جهت شـرکت در آزمـون   
باید عالوه بر شرایط عمومی و اختصاصی آزمـون کارشناسـی   

ط زیر نیز باشند: ارشد ناپیوسته، داراي شرای
جمهوري اسـالمی ایـران و   نام اتباع خارجی مقیم ثبت-1

در آزمـون ورودي تحصـیالت تکمیلـی    داراي اقامت قانونی
منوط به داشتن یکی از مدارك اقامتی یا شناسایی معتبـر زیـر   

باشد.  می
دفترچه پناهندگی سیاسی صادره از نیروي انتظـامی  -1-1

جمهوري اسالمی ایران.
اي که داراي پروانه اقامت با حداقل اعتبـار  گذرنامه-2-1

شش ماه باشد.
کارت هویت اتباع خارجی صادره از اداره کل امور -3-1

اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور داراي اعتبار در سـال  
جاري.
دار صـادره از اداره کـل   برگ تردد خروجی مـدت -4-1

امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور
تم صـادره از سـوي اداره   شکارت آمایش مرحله ه-5-1

کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور.
براي14داوطلبان خارجی با داشتن حداقل معدل کل -2
هاي تحصیلی در دوره مورد نظر.رشته

معاونـت  در صورت مغایرت معدل اعالم شـده بـه   تذکر :
مدرك تحصیلی با معدل مندرج درسنجش و پذیرش دانشگاه

شدگان، مطابق مقررات با خاطی برخورد خواهد شد.پذیرفته
هـاي  اتباع خارجی پذیرفته شده در هر یـک از رشـته  -3

واجد شرایط و ضوابط اعالم شده از سوي الزم استتحصیلی 
باشند و محل تحصیل خود معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه

یـت منـاطق   را با توجه بـه شـرایط و ضـوابط مربوطـه و رعا    
ممنوعه در هنگام تعیین رشته انتخاب نموده باشند در غیر ایـن  

نـام و ادامـه   صورت قبولی آنان منتفی تلقی گردیده و از ثبـت 
آید.تحصیل آنان ممانعت به عمل می

هاي ذیل ممنوع شرکت اتباع خارجی در رشته:1تذکر مهم 
باشد : می

اتمی و مولکولی.ـفیزیک-1
اي.ستهفیزیک ـ ه-2
نانوفیزیک-3
ها).مهندسی هوا فضا (کلیه گرایش-4
ها).اي (کلیه گرایشمهندسی هسته-5
ها).مهندسی فناوري اطالعات (کلیه گرایش-6

ها).مهندسی شیمی (کلیه گرایش-7
جهت اطالع از مناطق ممنوعه بـراي تـردد و   :2تذکر مهم 

مراجعـه فرماییـد.   توانید به صفحه بعد اقامت اتباع خارجی می
اع خارجی مقیم مجاز به انتخاب رشـته  بشایان ذکر است که ات

باشند.در این مناطق نمی
اي که مغایرت شرایط داوطلب با شرایط در هر مرحله-4

اعالم شده از سوي اداره کل امور اتباع و مهـاجرین خـارجی   
وزارت کشور تشخیص داده شد از ادامه مراحـل گـزینش یـا    

آید.لب جلوگیري به عمل میتحصیل داوط
به استثناي دارندگان دفترچه پناهنـدگی سیاسـی و آن   -5

دسته از دانشجویانی که بنا به دالیلی موجه قادر به عزیمت به 
نام و ادامه تحصیل سـایر  باشند، ثبتکشور متبوع خویش نمی

ها و مؤسسات آموزش عالی کشـور  شدگان در دانشگاهپذیرفته
شـریفات قـانونی خـروج از کشـور و اخـذ      منوط به انجـام ت 

نـام و  ثبـت باشد. بنابراین گذرنامه با روادید تحصیلی معتبر می
شدگان از اتباع خـارجی در آزمـون   شروع به تحصیل پذیرفته

مشروط به اخـذ  94-95ها در سال تحصیلی سراسري دانشگاه
تأییدیه از این اداره کل و تبدیل وضعیت اقامت این افـراد بـه   

امه، ویزا و اقامت دانشـجویی از طریـق امـور کنسـولی     گذرن
دانشجویان خارجی در طی نیمسال اول سال تحصیلی بالمـانع  

باشد. بدیهی است در صورت عدم احراز صالحیت هر یک می
از اتباع مزبور، نسـبت بـه ممانعـت از تحصـیل آنـان اقـدام       

گردد.می
هاي وننام در آزمشدگان در هنگام ثبتچنانچه پذیرفته-6

سراسري گزینه اتباع غیر ایرانی را عالمت نزده باشند، پذیرش 
گردد.آنان لغو می

زمان اتباع غیر ایرانی شاغل به تحصیل در تحصیل هم-7
هـاي آزاد،  آموزشـی دانشـگاه  واحدهايو مراکز ها و دانشگاه

المصطفی کز جامعهانور، جامع علمی کاربردي و مردولتی، پیام
ممنوع است.»ع«و آموزش عالی اهل بیت(ص) العالمیه

شـدگان غیرایرانـی،   چنانچه در حین تحصیل پذیرفتـه -8
محرز گردد که دانشجو داراي مدرك کارشناسی ارشد بـوده و  
مجدداً با شرکت در آزمون، در مقطع تحصیلی تکراري پذیرفته 
شده است از تحصیل آنان ممانعت بـه عمـل آمـده و اخـراج     

دانشگاه محل قبولی اتباع غیر ایرانی، ملزم گردند. محسوب می
نـام اولیـه   به اخذ تعهد از دانشجو در مرحله پـذیرش و ثبـت  

هستند.
جمهوري اسالمی ایران هیچگونه تعهدي در خصـوص  -9

صدور مجوز اقامت براي خانواده پذیرفته شدگان (به اسـتثناي  
همسر و فرزند داراي اقامت قانونی دانشجو) در کشور ندارد.

هایی که منجر به ایجاد پذیرش اتباع خارجی در رشته-10
تعهدات استخدامی بـراي جمهـوري اسـالمی ایـران شـود و      

هاي خاصی که در این دفترچه راهنمـا  همچنین برخی از رشته
باشد.  قید شده است  اکیداً ممنوع می
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هاي تابعهشهرستانخارجی به تفکیکاقامت اتباعجهتممنوعه هاي و شهرستانهااسامی استان

هاي ممنوعهشهرستاناستانردیف
باشد.اقامت اتباع افغانی ممنوع میآذربایجان شرقی 1
باشد.اقامت اتباع افغانی ممنوع ـ کلیه شهرهاي مرزي استان براي اقامت اتباع خارجی ممنوع میآذربایجان غربی 2
سـوار، گرمـی،   آبـاد، بیلـه  هـاي پـارس  باشد و اقامت اتباع عراقی در شهرستاناقامت اتباع افغانی ممنوع میاردبیل 3

باشد.شهر و نمین ممنوع میمشکین

اصفهان4
شهر، سمیرم، چادگان، خوانسار، بخش مرکزي استان اصفهان، دهاقـان،  هاي نطنز، فریدن، فریدونشهرستان

بـراي اقامـت اتبـاع    از شهرسـتان آران و بیـدگل   ابوزید بخش ، اردستان و بانک، خور و بیانائین، گلپایگان
باشد.افغانی ممنوع می

اقامت اتباع خارجی در استان بالمانع است.البرز5
هاي مهران، دهلران و شـهرهاي  اقامت اتباع افغانی در سطح استان و اقامت کلیه اتباع خارجی در شهرستانایالم 6

باشد.مرزي ممنوع می
باشد.هاي دیلم و گناوه براي اقامت اتباع افغانی ممنوع میصرفاً شهرستانبوشهر7
شهرداري تهران بالمانع است.13اقامت اتباع خارجی در استان به استثناء منطقه خجیر در منطقه تهران8
باشد.اقامت اتباع افغانی ممنوع میچهارمحال و بختیاري 9

خراسان جنوبی 10
باشد. اقامت هاي مرزي نهبندان، سربیشه، درمیان و زیرکوه ممنوع میت کلیه اتباع خارجی در شهرستاناقام

هاي بیرجند، قایم، فردوس و بشرویه مجاز است. اقامـت اتبـاع عراقـی در سـطح     اتباع افغانی در شهرستان
باشد.استان ممنوع می

تایباد، خواف، سرخس، کالت نادري و درگز براي اقامـت اتبـاع   جام، قوچان،هاي مرزي : تربتشهرستانخراسان رضوي 11
افغانی ممنوع است.

باشد.اقامت اتباع افغانی و عراقی ممنوع میخراسان شمالی 12

خوزستان 13
اقامت اتباع افغانی در سطح استان به استثناء شهرسـتان گتونـد ممنـوع و اقامـت سـایر اتبـاع خـارجی در        

باشد. مشهر و دشت آزادگان ممنوع میهاي آبادان، خرشهرستان
هـاي آبـادان و خرمشـهر بالمـانع     اقامت اتباع خارجی دارنده گذرنامه و اقامت معتبر در شهرسـتان تبصره :

باشد.می
باشد.هاي زنجان و خدابنده براي اقامت اتباع عراقی مجاز میاقامت اتباع افغانی ممنوع ـ صرفاً شهرستانزنجان14

سمنان15
ه گرمسار و ورودي قصر بهرام، مرکز آزمایش معراج یک و منطقه دامغان از جـاده جنـدق بـه طـرف     منطق

هـاي  باشـد. اقامـت اتبـاع افغـانی در شهرسـتان     مرکز آزمایش سراج  براي اقامت اتباع خارجی ممنوع می
شاهرود و دامغان ممنوع است.

هـاي  باشد. اقامت و تردد اتبـاع خـارجی در شهرسـتان   تان ممنوع میاقامت اتباع افغانی و عراقی در کل اسسیستان و بلوچستان16
هاي خاش، ایرانشهر، سراوان و چابهار ممنوع است. هاي مرزي شهرستانزابل، هیرمند و زهک و نیز بخش

انی ریز و خنج براي اقامت اتباع افغهاي فیروزآباد، فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مهر، رستم، نیشهرستانفارس17
باشد.ممنوع می

باشد.به استثناء شهرستان قزوین سایر شهرهاي استان براي اقامت اتباع افغانی ممنوع میقزوین18
اقامت اتباع خارجی در استان بالمانع است.قم19
هـاي بانـه و مریـوان و همچنـین     اقامت اتباع افغانی ممنوع ـ بخش مرکـزي شهرسـتان سـقز و شهرسـتان     کردستان20

(به استثناي مهمانشهرها)باشد.مرزي استان براي اقامت اتباع خارجی ممنوع میشهرهاي

کرمان 21
هاي منوجان، بافت، عنبرآباد، ریگـان، بـم، قلعـه گـنج، فاریـاب، نرماشـیر،       اقامت اتباع افغانی در شهرستان

ان ممنـوع  رودبار ممنـوع اسـت همچنـین اقامـت اتبـاع عراقـی در کـل اسـت        ،کهنوج، جیرفت، انار، فهرج
باشد.می

باشد.اقامت اتباع افغانی ممنوع ـ کلیه شهرهاي مرزي استان براي اقامت اتباع خارجی ممنوع میکرمانشاه 22
باشد.اقامت اتباع افغانی ممنوع میکهگیلویه و بویراحمد23
باشد.هاي گرگان و گنبد براي اقامت اتباع افغانی مجاز میصرفاً شهرستانگلستان24
باشد.اقامت اتباع افغانی ممنوع مییالن گ25
باشد.اقامت اتباع افغانی ممنوع میلرستان26
باشد.اقامت اتباع افغانی ممنوع میمازندران 27
محالت، زرندیه، کمیجان و بخش خنداب از فراهان، فرمهین، هاي آشتیان، تفرش، خمین، شازند، شهرستانمرکزي 28

باشد.ع افغانی ممنوع میتوابع اراك براي اقامت اتبا
باشد. کل استان آباد، قشم، ابوموسی و جاسک ممنوع میهاي کیش، حاجیاقامت اتباع عراقی در شهرستانهرمزگان29

براي اقامت اتباع افغانی ممنوع است.
باشد.اقامت اتباع افغانی ممنوع میهمدان30
باشد.افغانی ممنوع میهاي خاتم و بافق براي اقامت اتباعصرفاً شهرستانیزد31
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استان آذربايجان شرقی

3-4237370 - (0412)واحد آذرشهر ، جنب بیمارستان شهید مدنی(ره)خیابان امام خمینی 

5-3227461 - (0412)واحد اسكو میدان شهید فهمیده

4-2228211،2235583 - (0426)واحد اهر تبريز، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی-  جاده اهر2کیلومتر 

9-3326060 - (0412)واحد ايلخچی ايلخچی،خیابان امام ، جنب بانک ملی شعبه مرکزی

4123666 - (0432)واحد بستان آباد خیابان مطهری، کوچه پستخانه

5-7238893 - (0412)واحد بناب ،روبروی پلیس راه، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی(ره)خیابان امام خمینی 

3025588،3025589 - (0492)واحد بین المللی جلفا منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس، خیابان همام جنب اداره کل گمرک

5-3318681 - (0411)واحد تبريز  جاده تهران، مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی2کیلومتر 

4214102،4213909 - (0411)مرکز سردرود ، انتهای خیابان طالقانی، روبروی پمپ بنزين(ره)خیابان امام خمینی 

2228222 - (0431)واحد سراب خیابان فرهنگیان ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

4-2225311 - (0471)واحد شبستر جنب پارک آزادگان، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

2465252 - (0472)مرکز تسوج سلماس-  جاده قديم تسوج 2،کیلومتر (ره)خیابان امام خمینی 

2-3343560 - (0472)واحد صوفیان  جاده شبستر، مجتمع آموزشی دانشگاه3کیلومتر 

6222616 - (0422)واحد عجب شیر انتهای خیابان معلم ، روبروی ثبت احوال

20-4224911 - (0427)واحد کلیبر خیابان معلم، میدان فرمانداری

9-3254506 - (0421)واحد مراغه بلوار شهید درخشی، مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی

2-2265111 ، 2264065 - (0491)واحد مرند  جاده تبريز، میدان دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسالمی2کیلومتر 

8-1،8230701-8227730 - (0422)واحد ملكان تبريز ، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی-  جاده ملكان5کیلومتر 

4-4325701 - (0412)واحد ممقان میدان نماز، بلوار شهید باهنر

3-2237040 - (0423)واحد میانه بلوار شهدای زينبیه، جنب پارک موتوری شهرداری

3048886 - (0492)واحد هادی شهر بلوار بعثت ، کوی گلستان

5-6124914 - (0432)واحد هريس ، دانشگاه آزاد اسالمی(ره)خیابان امام خمینی

6225439 - (0424)واحد هشترود خیابان شهید بهشتی جنوبی، جنب ايران خودرو

2-3243691 - (0427)واحد ورزقان ، دانشگاه آزاد اسالمی(ره)خیابان امام خمینی 

استان آذربايجان غربی

6-3440094 - (0441)واحد ارومیه خیابان شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسالمی

6-2550026،2550001 - (0461)واحد خوی سلماس، دانشگاه آزاد اسالمی _ جاده خوی5کیلومتر 

3-5225552 - (0443)واحد سلماس بلوار جمهوری اسالمی، جنب بیمارستان خاتم االنبیاء

4229263،4221797 - (0482)واحد شاهین دژ بلوار پاسداران، روبروی ترمینال قاسملو

3372892،3374937 - (0462)واحد ماکو بازرگان-  جاده ترانزيتی ماکو2کیلومتر 

2338670 - (0442)واحد مهاباد کوی دانشگاه ، مجتمع اداری و آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی
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2457711 - (0481)واحد میاندوآب میاندوآب ، جاده تبريز ، جنب ترمینال جديد

2-6228181 - (0443)واحد نقده جاده حسنلو، دانشگاه آزاد اسالمی

استان اردبيل

29-24-22-7728020 - (0451)واحد اردبیل میدان بسیج، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

3-7220031 - (0452)واحد پارس آباد مغان خیابان جهاد کشاورزی

4254905 - (0452)واحد خلخال ، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی(عج)خیابان ولیعصر

2-6229721 - (0452)واحد گرمی اردبیل-  جاده گرمی3کیلومتر 

استان اصفهان

5242048،5242046 - (0362)واحد اردستان میدان انقالب، بلوار دانشجو، خیابان دانشگاه

9-5354001 - (0311)(خوراسگان)واحد اصفهان ، ارغوانیه (جی شرقی)اصفهان ، انتهای خیابان جی 

3-3229401 - (0332)واحد تیران امامی.. تیران ، بلوار آيت ا

4-3660011 ،6-3660200 - (0311)واحد خمینی شهر منظريه، بلوار دانشجو، دانشگاه آزاد اسالمی

3-2624051 - (0322)واحد دهاقان شهرضا-  جاده دهاقان3کیلومتر 

5-5828666،5829090 - (0312)واحد دولت آباد دولت آباد برخوار، بلوار دانشگاه

5500 - (0322)واحد سمیرم خیابان میرزارضای کرمانی، خیابان جنب سپاه پاسداران

5-3243001 - (0321)واحد شهرضا انتهای خیابان پاسداران

3-5452290 - (0335)واحد شهرمجلسی مبارکه، شهرجديد عالمه مجلسی                               محل تشكیل کالس-  جاده اصفهان65کیلومتر 

.واحد شهرمجلسی در سپاهان شهر می باشد "زن"پذيرفته شدگان جنس 

5-7420134 - (0311)واحد فالورجان بلوار بسیج، بلوار دانشگاه

5550055 - (0361)واحد کاشان قم، جنب بیمارستان شهید بهشتی-  جاده کاشان3کیلومتر

11-3487708 - (0372)واحد گلپايگان  ارگ3جاده گوگد، سعیدآباد، کیلومتر 

5-2437001 - (0334)واحد لنجان اصفهان ، شهرستان لنجان ، ابتدای ورودی شهر سده لنجان

5224600 ،2-5230360 - (0335)واحد مبارکه ، بلوار معلم، دانشگاه آزاد اسالمی(ره)میدان امام خمینی 

4222929 ،4222828 - (0312)واحد میمه خیابان انقالب اسالمی، بلوار دانشگاه

5-2266091 - (0323)واحد نائین میدان مدرس، بلوار دکتر حسین فاطمی

9-2644048 - (0331)واحد نجف آباد بلوار دانشگاه

4-4248731 - (0362)واحد نطنز امیديه، میدان بیت المقدس، جنب اداره هواشناسی

3-6333351 - (0312)واحد هرند بلوار دانشگاه

استان البرز

6-34418143 - (026)واحد کرج (ع)انتهای رجائی شهر، بلوار شهید موذن، مجتمع دانشگاهی حضرت امیرالمومنین

استان ايالم

8-2227526 - (0841)واحد ايالم انتهای بلوار دانشجو
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به واحد ايالم مراجعه شودمرکز شیروان و چرداول

5225601 - (0842)واحد دره شهر خیابان نیروی هوايی، باالتر از اداره مخابرات

استان بوشهر

5222008 ، 5226008 - (0772)واحد اهرم خیابان ساحلی

9-5682305 - (0771)واحد بوشهر شهرجديد عالیشهر، بلوار دانشگاه، مجتمع دانشگاهی عالیشهر

2822224 - (0772)واحد جزيره خارک خیايان شهدا، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

8-4249129،4242437 - (0773)واحد دشتستان برازجان، خیابان بیمارستان مهر، روبروی دادگستری

استان تهران

واحد يادگار امام خمینی 

شهرری (ره)

(021) - 5277800-4 ، مجتمع دانشگاهی يادگار امام(ره)قم ، نرسیده به پل هوايی مرقد مطهر حضرت امام -اتوبان تهران

7-56358105 - (021)واحد اسالمشهر میدان نماز، خیابان شهید صیاد شیرازی

9-88059686 - (021)واحد الكترونیكی 7میدان ونک ،خیابان مالصدرا ، خیابان شیراز جنوبی ، کوچه سرو ، پالک 

1-76281010 - (021)واحد پرديس  پرديس4 جاده آبعلی، روبروی سايت ماهواره ای، فاز 25شهر جديد پرديس، کیلومتر 

2-56733001 - (021)واحد پرند ساوه، نرسیده به عوارضی دوم، شهرجديد پرند- آزادراه تهران

7-22006660 - (021)واحد پزشكی تهران خیابان دکتر شريعتی، زرگنده، قلهک

30-88830826 - (021)واحد تهران جنوب enroll.azad.ac.ir يا www.azad.ac.ir: مراجعه به سايت واحد تهران جنوب به آدرس 

9-33594950 - (021)واحد تهران شرق جاده خاوران، شهرک قیام دشت، انتهای خیابان شهید باهنر

2 - (021)واحد تهران شمال

2977862-3,22952911,22977859

16چهارراه پاسداران، میدان هروی، خیابان گلستان پنجم، خیابان مكران جنوبی، پالک 

9-44220677 - (021)واحد تهران غرب بلوار اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل شهید همت، کوچه شهید حسن آذری، جنب شهرک هما

3-66933501 - (021)واحد تهران مرکزی 160خیابان آزادی، خیابان اسكندری شمالی، خ فرصت شیرازی پالک 

9-76328181 - (021)واحد دماوند بلوار شهید بهشتی، نرسیده به میدان معلم

56424385 - (021)واحد رباط کريم 2، ساختمان شماره 59، پالک (بخشداری)خیابان شهید حاج جعفری 

24-76505017 - (021)واحد رودهن فیروزکوه- جاده دماوند

46896000 - (021)واحد شهرقدس  شهر قدس ، انتهای بلوار شهید کلهر20تهران ، بزرگراه فتح ، کیلومتر 

شهريار مراجعه شود- به واحد شهرقدس مرکز شهريار

65432746 - (021)واحد صفادشت صفادشت ، بلوار اصلی ، میدان نبی اکرم ، بلوار الغدير

22609043 - (021)واحد علوم داروئی خیابان شريعتی، قلهک، خیابان يخچال، کوچه ياسمن، واحد علوم داروئی

6-44865154 - (021)واحد علوم و تحقیقات میدان پونک، انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی، به طرف حصارک

3-76443868،76444091 - (021)واحد فیروزکوه (عج) متری، ابتدای شهرک ولیعصر45خیابان 

شهريار مراجعه شود- به واحد شهرقدس واحد مالرد

4-36725011 - (021)واحد ورامین پیشوا، شهرک نقش جهان
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استان چهارمحال وبختياري

4223812 - (0382)واحد بروجن مبارکه، دانشگاه آزاد اسالمی-  جاده بروجن2کیلومتر 

3-3361000 - (0381)واحد شهرکرد رحمتیه، مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی

استان خراسان جنوبی

5-4430001 - (0561)واحد بیرجند غفاری.. انتهای خیابان آيت ا

4236129 - (0353)واحد طبس بلوار شهید مطهری، دانشگاه آزاد اسالمی

3،2222540-2224901 - (0534)واحد فردوس خیابان همافران

2-5262150 - (0562)واحد قاينات بلوار سیمانشهر ، خیابان شفا ، خیابان پروفسور للهی

استان خراسان رضوي

2210222 - (0528)واحد تربت جام مشهد، ساختمان مرکزی دانشگاه- جاده تربت جام6کیلومتر 

61-2294958 - (0531)واحد تربت حیدريه مشهد-  جاده تربت حیدريه 7کیلومتر(عج)شهرک ولیعصر

2646810،2467871 - (0571)واحد سبزوار میدان دکتر شريعتی، خیابان دانشگاه

2225558،2224180 - (0581)واحد قوچان مشهد، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی- جاده قوچان4کیلومتر 

7-8250501 - (0532)واحد کاشمر  مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی4بلوار سیدمرتضی، کیلومتر

7255000 - (0533)واحد گناباد میدان بسیج، خیابان دانشگاه

4-6220010 - (0511)واحد مشهد ، دانشگاه آزاد اسالمی59قاسم آباد، بلوار امامیه، امامیه 

10-6621901 - (0551)واحد نیشابور خیابان پژوهش، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

استان خراسان شمالی

94-2296982 - (0584)واحد بجنورد  شهريور جنوبی، خیابان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمی17خیابان 

8-6243900 - (0585)واحد شیروان خیابان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمی

استان خوزستان

4،4460118-4460113 - (0631)واحد آبادان طالقانی، دانشگاه آزاد اسالمی.. طالقانی، روبروی بیمارستان آيت ا.. آبادان، بلوار آيت ا

6-3223434 - (0652)واحد امیديه امیديه، بلوار دانشگاه

4-3348420 - (0611)واحد اهواز بلوار گلستان، فلكه فرهنگ شهر، دانشگاه آزاد اسالمی

5222040،5224040 - (0692)واحد ايذه خیابان نورآباد، میدان دانشجو

7،4220145-4220105 - (0671)واحد بهبهان خیابان شهید کرم نسب، خیابان دانشگاه

5-6260601 - (0641)واحد دزفول انديمشک، جنب بیمارستان دکتر گنجويان، بلوار آزادگان، دانشگاه آزاد اسالمی-ابتدای جاده دزفول

2225520،2222009 - (0691)واحد رامهرمز ايذه، کیلومتر يک-، جاده کمربندی اهواز(سیلو)میدان توحید

4-6232491 - (0612)واحد شوشتر منطقه شوشترنو، بلوار دانشگاه

2330511 - (0652)واحد ماهشهر ، خیابان دانشگاه(ره)بلوار امام خمینی 

مرکزبین الملل خلیج 

فارس

(0632) - 4723082-4 خرمشهر ، مینوشهر ، خیابان سوم خرداد
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2-3330091 - (0681)واحد مسجدسلیمان سه راهی سد شهید عباسپور

استان زنجان

5226080،5278916 - (0242)واحد ابهر خرمدره ، بلوار دانشجو، مجتمع دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی-  جاده ترانزيت ابهر4کیلومتر 

4228070،4225770 - (0242)واحد خدابنده میدان هجرت، خیابان مطهری شمالی

7-4221001 - (0241)واحد زنجان اعتماديه خیابان معلم

5754375 - (0242)واحد هیدج ، دانشگاه آزاد اسالمی(ره)بلوار امام خمینی 

استان سمنان

4-5236813 - (0232)واحد دامغان  جاده چشمه علی، بعد از شهرک گلستان1کیلومتر 

9-3354040 - (0231)واحد سمنان  جاده دامغان، ، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی5میدان امیرکبیر، کیلومتر 

3390560، 2-3394530 - (0273)واحد شاهرود بلوار دانشگاه ، مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی

12-4225009 - (0232)واحد گرمسار میدان انقالب ، خیابان انتفاضه

3621014،3627475 - (0232)واحد مهدی شهر کوی انقالب، بلوار معلم، دانشگاه آزاد اسالمی

استان سيستان وبلوچستان

2232466،2235213 - (0542)واحد زابل ، روبروی شرکت بهمن شرق(جاده بنجار)طالقانی ... خیابان آيت ا

2443600،2441600 - (0541)واحد زاهدان خیابان دانشگاه، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

استان فارس

4-3331071 - (0751)واحد آباده بلوار شهید چمران، خیابان دانشگاه

3652005 - (0752)مرکز قادرآباد آباده، قادرآباد، بلوار شهید مطهری

12-7623908 - (0729)واحد ارسنجان بلوار دانشگاه، مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی

5-4225001 - (0732)واحد استهبان (ع)میدان دانشجو ، بلوار امام رضا 

4252600 - (0752)واحد اقلید ابتدای بلوار پاسداران، دانشگاه آزاد اسالمی

7623262و60-7623257 - (0712)واحد بیضاء فارس بلوار دانشگاه

2-4447001 - (0791)واحد جهرم میدان شهید چمران، بلوار رضوان

3-6233990 - (0732)واحد داراب خیابان دانشگاه، فلكه سرداران، دانشگاه آزاد اسالمی

6-7223975 - (0712)واحد سپیدان جاده کمربندی، جنب ايستگاه مخابرات

5225783،5224482 - (0712)واحد سروستان ضلع شمالی جاده کمربندی

5-6410040 - (0711)واحد شیراز  جاده صدرا ، سمت راست ، مجتمع پرديس دانشگاه آزاد اسالمی5کیلومتر - شیراز 

40-3521938 - (0752)واحد صفاشهر صفاشهر، بلوار وحدت

7-3335225 - (0731)واحد فسا شیراز، شهر دانشگاهی، دانشكده کشاورزی-  جاده فسا15کیلومتر 

6222892،6222945 - (0712)واحد فیروزآباد خیابان بسیج، بلوار دانشگاه

6-2230505 - (0721)واحد کازرون شیراز- جاده کازرون5کیلومتر 

9-2251002 - (0781)واحد الرستان شهرجديد، ابتدای بزرگراه دکتر دادمان، مجتمع کوثر
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5221100،5220008 - (0782)واحد المرد میدان دانشجو

5-3338684 - (0728)واحد مرودشت تخت جمشید-  جاده مرودشت3کیلومتر 

5230718،5228150 - (0732)واحد نی ريز شیراز، مجتمع دانشگاهی- جاده نی ريز5کیلومتر 

استان قزوين

4-4226112 - (0282)واحد بوئین زهرا (ع) جاده تهران، جنب بیمارستان امیرالمومنین 3کیلومتر 

7-5270130 - (0282)واحد تاکستان  جاده همدان، نرسیده به سه راه شامی شاپ،مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی5کیلومتر 

6-3665275 - (0281)واحد قزوين خیابان دانشگاه ، باالتر از پونک

استان قم

5-37780001 - (025)واحد قم طالقانی ، میدان پلیس.. ، خیابان آيت ا(ع) خرداد، امامزاده سیدعلی 15بلوار 

استان کردستان

3-3288661 - (0871)واحد سنندج خیابان پاسداران، سه راه سعدی

استان کرمان

6-3220033 - (0392)واحد انار شهرستان انار ، بلوار خلیج فارس

4222028،4222058 - (0347)واحد بافت انتهای بلوار دانشگاه، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

5221900،5221958 - (0342)واحد بردسیر خیابان امامزاده سید محمد، بلوار دانشجو

 - (0344)واحد بم

2217791-3،2218149-50

بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمی

2412100،2412900 - (0348)واحد جیرفت خیابان دانشجو، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

4-3224731 - (0391)واحد رفسنجان بزرگراه واليت

7-4250856 - (0342)واحد زرند ابتدای جاده سرباغ، دانشگاه آزاد اسالمی

5203000 - (0345)واحد سیرجان انتهای بلوار هجرت ، بلوار دانشگاه

6-4223200،4220005 - (0392)واحد شهربابک سیرجان-  جاده شهربابک5کیلومتر 

50-3210043 - (0341)واحد کرمان ، دانشگاه آزاد اسالمی(عج)بلوار ولیعصر

5223320 - (0349)واحد کهنوج ، جنب بانک سپه (عج)خیابان ولیعصر

استان کرمانشاه

3-5244041 - (0832)واحد اسالم آبادغرب انتهای خیابان راه کربال، ساختمان قديم جهاد کشاورزی

6-7243181 - (0831)واحد کرمانشاه میدان فردوسی ، خیابان شهید جعفری ، انتهای بلوار شهرک ژاندارمری ، مجتمع دانشگاهی امام خمینی

(ره)

استان کهگيلويه وبويراحمد

3228938 - (0744)واحد دهدشت ، انتهای يكصدو هشتاد دستگاه (دهدشت)شهرستان کهگیلويه 

4-3332033 - (0742)واحد گچساران  دانشگاه3، ساختمان شماره ...فلكه ا

4-3373212 - (0741)واحد ياسوج اصفهان، روستای بلهزار، مجتمع اداری دانشگاه-  جاده ياسوج 5کیلومتر 
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استان گلستان

6-6722223 - (0174)واحد آزادشهر خیابان شهید رجايی، دانشگاه آزاد اسالمی

 - (0173)واحد بندرگز

3720402و3728024و3727203

ساری-کیلومتر يک اتوبان بندرگز

6224500،6222300 - (0173)واحد علی آبادکتول بلوار دانشگاه، مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی

3351003،3351787 - (0171)واحد گرگان بلوار شهید کالنتری، خیابان دانشجو، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

5-3345322 - (0172)واحد گنبدکاووس کمربندی ، جنب بیمارستان تامین اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی

5225441 - (0174)واحد مینودشت ساختمان دانشگاه آزاد اسالمی- (عج)خیابان ولیعصر

استان گيالن

5252300،5252220 - (0182)واحد آستارا ابتدای کمربندی، مجتمع آموزشی شماره يک، ساختمان اداری

4-3242093 - (0181)واحد بندرانزلی پیشوايی، جنب بازار گیالر.. غازيان، بلوار آيت ا

 - (0182)واحد تالش

4234033-4،4240056-62

بلوار نیايش، روبروی ايستگاه سواری رشت، جنب مدرسه فتح طوالرود

4223152 - (0131)واحد رشت الکان، پل تالشان- جاده رشت3فلكه گاز، کیلومتر 

3-4624112 - (0132)زيبا کنار- مرکز لشت نشاء  رشت، لشت نشاء، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به چهاراه توچاه

3-6215850 - (0142)واحد رودسر خیابان شهدا، خیابان شهدای دانشجو، جنب کارخانه آرد

3-2229081 - (0141)واحد الهیجان خیابان کاشف شرقی، انتهای کوی شقايق، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

3-5244411 - (0142)واحد لنگرود (بیمارستان بابايی پور)خیابان شهید بهشتی، جنب مرکز بهداشت 

4-3242081 - (0181)مرکزبین المللی بندر انزلی پیشوايی ، کوچه باب الحوائج ششم.. بلوار آيت ا

استان لرستان

4-2234731 - (0664)واحد الیگودرز جاده کمربندی، میدان دانشگاه

3518008 ، 3518000 - (0662)واحد بروجرد (ره)میدان نواب، خیابان يادگار امام ، مجتمع دانشگاهی امام خمینی 

20-6200010 - (0661)واحد خرم آباد کمالوند..  جاده تهران ، مجتمع دانشگاهی آيت ا5کیلومتر 

5-4235003 - (0665)واحد دورود (ع)میدان حضرت ابوالفضل 

استان مازندران

3-2517000 - (0121)آملی... واحد آيت ا بابل ، فرعی دانشگاه ،دانشگاه آزاد اسالمی- جاده قديم آمل

7-3299925 - (0111)واحد بابل ، ساختمان مرکز دانشگاه آزاد اسالمی56کمربندی غربی، چهارراه فلسطین، توحید 

8-4230515 - (0192)واحد تنكابن  ، مجتمع آموزشی ولی آباد2خیابان چالوس، کیلومتر 

6-3363191 - (0124)واحد جويبار جويبار، منطقه ساحلی چپكرود، خیابان دانشگاه

4-2226601 - (0191)واحد چالوس (ع) شهريور، روبروی مسجد امام حسین 17چالوس، خیابان 

4-526531 - (0192)واحد رامسر 17، رود (رضی محله )بلوار شهید عباس مفرد 

3-2132891 - (0151)واحد ساری  جاده دريا ، مجتمع دانشگاهی7کیلومتر 

3-5223902 - (0124)واحد سوادکوه دو راهی آزادشهر
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30-2145025 - (0123)واحد قائم شهر  جاده نظامی ، دانشگاه آزاد اسالمی7کیلومتر 

9-5782440 - (0152)واحد نكا خیابان انقالب، جنب بانک ملی شعبه امامت

 - (0122)واحد نور

6228767و6211097و6210794

ابتدای جاده چمستان

7742988 - (0122)مرکز محمود آباد ، گلستان شرقی(اداره برق سابق  )بلوار امام ، خیابان شهید بهشتی 

4-3220523 - (0191)واحد نوشهر نوشهر، خیابان شهید کريمی، روبروی جهاد کشاورزی

استان مرکزي

37222880،37222500 - (086)واحد آشتیان ، دانشگاه آزاد اسالمی(ره)بلوار امام خمینی 

9-34132451 - (086)واحد اراک ، شهرک دانشگاهی امیرکبیر، دانشگاه آزاد اسالمی(ره)، بلوار امام خمینی (ره)میدان امام خمینی 

9-36238506 - (086)واحد تفرش میدان معلم، به طرف شهرک صنعتی، جاده معین آباد

3-44263511 - (086)واحد جاسب شهرستان دلیجان، جاسب، شهرک واران

5-46337801 - (086)واحد خمین سعیدی.. میدان انقالب، خیابان آيت ا

42433028 - (086)واحد ساوه میدان فلسطین، دانشگاه آزاد اسالمی

33722518 - (086)واحد فراهان فرمهین، بلوار اديب

3-43231020 - (086)واحد محالت خامنه ای، خیابان دانشگاه.. بلوار آيت ا

4-44463250،44463062 - (086)واحد نراق (ره)خیابان امام خمینی 

استان هرمزگان

4-6665500 - (0761)واحد بندرعباس ، چهارراه نخل ناخدا، بلوار دانشگاه، پرديس(ره)بلوار امام خمینی 

2-2225150 - (0762)واحد بندرلنگه بلوار معلم، پرديس، دانشگاه آزاد اسالمی

4625601 - (0764)واحد پارسیان  جاده دريا5بلوار صیادان ، کیلومتر 

4221545 ، 4226652 - (0766)واحد رودان پشته معز آباد ، جنب دبستان شهید آخوندی

5227136،5224470 - (0763)واحد قشم ، روبروی مسجد ايمان(عج)خیابان ولیعصر

مرکز آموزش بین المللی

 قشم

(0763) - 5259151-4 .جزيره قشم ، خیابان فرمانداری ، میدان نريمان 

6-4455765 - (0764)مرکزبین المللی کیش 506کیش ، میدان سنائی ، ساختمان کیش اير ، طبقه اول ، واحد 

2-2222211 - (0765)واحد میناب خیابان شهید جهانگیر امینی، میدان واليت

استان همدان

5-4226634 - (0852)واحد تويسرکان ، دانشگاه آزاد اسالمی(ع)بلوار حضرت حیقوق نبی 

2228093 - (0851)واحد مالير ، دانشگاه آزاد اسالمی(ع)پارک سیفیه، باالتر از بیمارستان امام حسین 

9-4494000 - (0811)واحد همدان انتهای شهرک شهید مدنی، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

استان يزد

6826000 - (0352)واحد ابرکوه ابتدای جاده شیراز (ع)بلوار امام علی 

7273775 - (0352)واحد اردکان  جاده تهران، دانشگاه آزاد اسالمی5کیلومتر 
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4-3625951 - (0352)واحد اشكذر تهران ، بلوار دانشگاه-  جاده يزد5کیلومتر 

4220105،4224330 - (0352)واحد بافق  جاده چغارت4کیلومتر 

10-6228000 - (0352)واحد تفت خیابان ساحلی شمالی، کوی دانشگاه آزاد اسالمی

4-5229100 - (0352)واحد مهريز ، روبروی (ره)بیست و پنج کیلومتری شهر يزد ، خیابان شهید مطهری ، خیابان سید احمد خمینی 

دانشگاه پیام نور

9-7780161 - (0352)واحد میبد میبد- جاده يزد3کیلومتر 

9-8211390 - (0351)واحد يزد صفائیه، بلوار پرفسور حسابی، بلوار شهدای گمنام

واحدهاي دانشگاهی خارج از کشور

09158985750، 22565149 - (021)واحد افغانستان  ، معاونت بین الملل دانشگاه159خیابان پاسداران ، بوستان هفتم ، پالک :دفتر تهران 

143664696 - (0097)واحد امارات متحده عربی Block4A-knowledge  village-Dubai-p.o box:502321-Dubai- U .A.E

11457314 - (0096)واحد لبنان مفرق ثانويه شاهد-طريق المطار
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ستاد پاسخگوییهاي تلفن
معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه 

44861840–44861799
44861762–44867111

رسانی شبکه اطالع
معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه 

www.azmoon.net

رسانی روابط عمومی شبکه اطالع
معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه 

www.pubr-azmoon.com

اي غیــر انتفــاعی و غیــر دولتــی دانشــگاه آزاد اســالمی مؤسســه
هـیچ شخصــی اعـم از حقیقـی یــا حقـوقی در آن ســهمی     . اسـت 

. 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




