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فصل اول: توضيحات و شرايط و ضوابط كلي پذيرش و مسير انتخاب رشته

توجه شما متقاضيان عزيز را به مندرجات دفترچه جلب می نمايد.

مراحل انتخاب كد رشته محل:

 صفحه 2 را ببینیددريافت کارنامه

انتخاب و اولويت بندي کد رشته محل از تمامی دوره هايي که طبق کارنامه مجاز 
شده ايد

انتخاب کد رشته محل اينترنتی
اعالم رشته هاي انتخابي به سازمان سنجش 

در فرم انتخاب رشته

مطالعة دفترچه راهنمای انتخاب کد رشته محل
در این دفترچه مقررات و ظرفیت رشته  محل ها  وجود دارد.
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 بخش اول: راهنماي عملي انتخاب رشته

كارنامه  اعالم  نتايج  اوليه  آزمون 
     به  منظور آگاهي  متقاضيان ش��رکت کننده  در آزمون  کارشناس��ي  ارش��د ناپيوسته سال  
1400، ب��راي هر يك  از متقاضيان کارنامه اي  حاوي  اطالعات  ثبت نامي ، نمرات  اکتس��ابي ، 
نمره  کل ، رتبه  متقاضي در س��هميه، رتبه متقاضي بدون سهميه )با توجه به ضرايب مندرج 
در رشته امتحاني ذيربط(، آخرين  رتبه  مجاز  در سهميه و نتيجه  آزمون  در سهميه به  منظور 
انتخاب  کد رش��ته  محل هاي  تحصيلي  از طريق درگاه اطالع رس��اني اين سازمان به نشاني: 
www.sanjesh.org با وارد کردن ش��ماره پرونده و يا شماره داوطلبي و درج مشخصات 
فردي )نام خانوادگي و نام، شماره شناسنامه، سال تولد، کد رهگيري ثبت نام( قابل مشاهده 
است. کارنامه منحصراً از طريق درگاه اطالع رساني اين سازمان براي اطالع متقاضيان قابل 

مشاهده مي باشد.

چگونه كارنامه  آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته را دريافت كنيم؟ 
براي هر متقاضي که در جلس��ة آزمون کارشناسي ارش��د ناپيوسته حاضر شده باشد، کارنامه 

صادر مي شود.  

قبل از دريافت کارنامه اين اطالعات را آماده کنيد.
 کد ملي

 سال تولد
 شماره پرونده )این شماره را باالی رسید ثبت نام می توانید ببینید(.

 براي دريافت کارنامه بايد وارد درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني
www.sanjesh.org شويد.
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روش های دريافت کارنامه
وارد سامانه جامع آزمون کارشناسی ارشد ناپيوسته شويد و سپس گزينه »ورود به سيستم« را 

انتخاب کنيد: 

روش های دريافت کارنامه
پس از مرحله »ورود به سيستم« به يکی از دو روش زير مي توانيد وارد صفحه »ميزکار« شده 

و گزينه »مشاهده کارنامه اوليه« را انتخاب و کارنامه  خود را دريافت کنيد: 
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 اطالعات علمي متقاضياني که  در دو کد رش��ته  امتحاني  شرکت  نموده اند، در يك کارنامه 
)مربوط به هر دو رشته امتحاني، رشته امتحاني اول و رشته امتحاني دوم» شناور«( مشخص و 

دردرگاه اطالع رساني اين سازمان قابل مشاهده مي باشد.

مشاهده کارنامه اعالم نتايج اوليه

1

2

3
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توضيحات مندرجات  كارنامه : اطالعات  كارنامه  اعالم  نتايج  اوليه  آزمون  كارشناسي ارشد 
ناپيوسته  سال 1400 براي  هر يك از متقاضيان به شرح  ذيل مي باشد:

1-  مشخصات ثبت نامي:
در رديف »الف« مشخصات  ثبت نامي  متقاضي )طبق مندرجات تقاضانامه اينترنتي و اصالحات 
احتمال��ي بعد از آن( به  ترتيب  ش��امل ش��ماره پرونده، ن��ام خانوادگي و نام، جنس، ش��ماره 
شناس��نامه، س��ال تولد، سهميه نهايي، سهميه  ثبت نامي)ارگان س��هميه( ، ماه و سال فراغت از 
تحصيل، معدل کارداني، معدل کارشناسي، نام رشته تحصيلي مقطع کارشناسي و نام دانشگاه 
يا مؤسس��ه فارغ التحصيلي در مقطع کارشناس��ي متقاضي، بر اساس اطالعاتي که متقاضي در 

اختيار اين سازمان گذاشته، درج  گرديده  است.
يادآوری های مهم در رابطه با معدل:

1- مع��دل درج ش��ده در کارنام��ه، معدل اعالم ش��ده متقاضي در تقاضانام��ه اينترنتي و يا 
اصالحات مورد درخواست متقاضي بعد از ثبت نام مي باشد که الزم است متقاضي به هنگام 
ثبت نام اصل مدرک معدل را به همراه ساير مدارک ثبت نام به محل قبولي خود ارائه نمايد. 
در صورت عدم ارائه اصل مدرک معدل و يا مغايرت معدل مؤسس��ه محل قبولي از ثبت نام 

متقاضي خودداري خواهد نمود.
2- آن دس��ته از متقاضياني که مجاز به انتخاب رشته مي باشند )پس از بررسي کارنامه نتايج 
اوليه( در صورتي که معدل اعالم شده در کارنامه، معدل واقعي آنان نمي باشد و يا اينکه مطابق 
ضواب��ط بندهاي 2-1 و 2-2 که در ادامه بيان ش��ده اس��ت معدل خ��ود را اعالم ننموده اند، با 
مراجعه به درگاه اطالع رساني سازمان مطابق ضوابط نسبت به تغيير معدل خود براساس مفاد 
اطالعيه مورخ 1400/4/27 )اطالعيه توزيع کارت ورود به جلسه( اقدام نمايند. لذا الزم است 
دانش آموختگان دوره کارشناس��ي معدل مندرج در مدرک فارغ التحصيلي و دانشجويان سال 
آخ��ر نيز ميانگين معدل واحدهاي گذرانده ش��ده خود را تا تاري��خ 1399/11/30 در محل 
مربوط درج و فرم مخصوص معدل مندرج در انتهاي  اين دفترچه راهنما را تکميل و از مؤسسه 

آموزشي محل تحصيل تأييديه اخذ نمايند.
2-1- مالک عمل معدل براي آن دسته از متقاضياني که به هنگام ثبت نام و شرکت در اين 
آزمون، دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي بوده اند، مطابق مفاد فرم تأييديه معدل )مندرج 
در صفحه 78 دفترچه راهنماي ش��ماره 1 و يا فرم مندرج در اطالعيه توزيع کارت ورود به 
جلسه مورخ 1400/4/27( همان ميانگين واحدهاي گذرانده شده تا تاريخ 1399/11/30 

در دوره کارشناسي مي باشد.
استثناء: براي آن دسته از متقاضياني که به هنگام ثبت نام و شرکت در اين آزمون دانشجوي 
س��ال آخر دوره کارشناس��ي بوده و از سوي مؤسسه محل فارغ التحصيلي به عنوان دانشجوي 

رتبه اول به اين سازمان معرفي شوند، معدل فارغ التحصيلي آنان مالک عمل خواهد بود.
2-2- براي آن دس��ته از متقاضياني که به هنگام ثبت نام و شرکت در اين آزمون، فارغ التحصيل 
دوره كارشناسي بوده اند، همان معدل مندرج در مدرک فارغ التحصيلي آنان مالک عمل خواهد بود.

تبصره 1- آن دسته از متقاضياني که به هنگام پرينت کارت ورود به جلسه و يا درخواست هاي 
کتبي پس از آن، نسبت به اصالح معدل خود اقدام نموده اند، همان معدل اصالح شده در اين 

کارنامه درج شده است.
تبصره 2- براي آن دس��ته از متقاضياني که معدل آنان مغاير معدل هاي معمول بوده و يا به 
عبارتي ديگر خارج از رديف معدل هاي فعلي مي باشد و يا معدل خود را در تقاضانامه ثبت نام 
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اينترنتي درج ننموده اند، حداقل نمره معدل يعني 10/00 در نظر گرفته شده است.
تبصره 3- براي آن دس��ته از متقاضياني که دانش��جوي س��ال آخر يا فارغ التحصيل مقطع 

کارشناسي ناپيوسته هستند، معدل کارداني نيز براي آنان درج شده است. 
3- مالک عمل معدل براي آن دس��ته از متقاضيان حافظ قرآن، که پس از معرفي س��ازمان 
سنجش و بدون اخذ واحد درسي نسبت به دريافت مدرک دوره کارشناسي اقدام نموده اند، 

معدل تعيين شده از سوي سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.
4- متقاضيان��ي که مجاز به انتخاب رش��ته نمي باش��ند و به معدل من��درج در کارنامه خود 
اعتراض دارند و معدل واقعي آنان بيشتر از معدل مندرج در کارنامه اوليه مي باشد، مي بايستي 
منحصراً تصوير گواهي معدل تأييد ش��ده )گواه��ي فارغ التحصيلي و يا فرم مخصوص معدل 
مندرج در انتهاي همين دفترچه راهنما( و تصوير کارت شناس��ايي عکسدار يا کارت ملي به 
هم��راه کارنامه نتايج اوليه حداکثر تا تاريخ  1400/6/12 به روش الکترونيکی که در بند 

20 صفحه22 همين دفترچه راهنما توضيح داده شده است، ارسال نمايند.
2-  اطالعات رشته امتحاني اول در كارنامه نتايج اوليه: 

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

رديف 2- عالقه مند به شركت در گزينش رشته هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش 
عال�ي غيردولتي و غيرانتفاعي: در اين رديف، براي آن دس��ته از متقاضياني که عالقه مندي 
خود را به رش��ته هاي تحصيلي در دانش��گاه پيام نور و مؤسس��ات آموزش عالي غيردولتي و 
غيرانتفاع��ي به هنگام ثبت ن��ام در تقاضانامه اينترنتي اعالم نموده اند، کلمه »بل��ي« و براي 

ساير متقاضيان کلمه »خ��ير« درج شده است.
تبصره: آن دس��ته از متقاضياني که در تقاضانامه ثبت نامي براي انتخاب رشته هاي دانشگاه ها و 
مؤسس��ات آموزش عالي غيرانتفاعي و دانش��گاه پيام نور، اعالم عالقمندي ننموده اند، در صورتي 
که حداقل نمره علمي الزم را براي انتخاب رشته هاي اين دانشگاه ها کسب کرده باشند، در ذيل 
بند الف)مش��خصات ثبت نامي( پيغامي را مبني بر امکان انتخاب اين رش��ته ها در کارنامه اعالم 
نتايج اوليه مش��اهده خواهند نمود. لذا اين دسته از متقاضيان در صورتي که عالقمند به انتخاب 
رشته هاي مربوط به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و دانشگاه پيام نور هستند، 
مي بايس��ت پس از واريز مبلغ 137/000 ريال )معادل س��يزده هزار و هفتصد تومان( بابت هر 
مورد اعالم عالقمندي بصورت جداگانه به رش��ته هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور و يا موسسات 
آموزش عالي غيرانتفاعي، از طريق سيستم اينترنتي و توسط کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب، 

برحسب عالقمندي انتخاب و در فرم انتخاب کد رشته محل اينترنتي درج نمايند.
رديف 3- وضعيت انتخاب رشته متقاضي: در اين رديف عبارت »مجاز مي باشيد« و يا »مجاز 
نيستيد« درج شده است. مفهوم درج عبارت »مجاز مي باشيد« به منزله آن است که با توجه 
به نمرات اکتس��ابي متقاضي در رش��ته امتحاني و کد ضريب و يا کد ضرايب موجود در هر 
رش��ته و سهميه مربوط و مندرجات جدول شماره 7، مجاز به انتخاب رشته بر اساس ضوابط 
و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي )همين دفترچه( مي باشد و 
براي آن دسته از متقاضياني که مجاز به انتخاب رشته نمي باشند، در رديف 6 کارنامه آنان 

عبارت »مجاز نيستيد« درج شده است.
رديف 4- معدل مؤثر: در اين رديف، بر اساس مصوبه شوراي برنامه ريزي تحصيالت تکميلي، 
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با توجه به اختالف سطح علمي دانش�گاه ها، معدل متقاضيان بر اساس رشته، دانشگاه و نمره 
علمي تراز شده است و به عنوان معدل مؤثر درج شده است. 

رديف 5- كد و نام رش�ته امتحاني اول: در اين رديف، کد و نام رش��ته امتحاني اول )اصلي( 
متقاضي درج  شده  است . 

رديف 6- نمرات اكتس�ابي: در اين رديف، نام دروس امتحاني و نمرات اکتسابي متقاضي به 
ترتيب دروس در فاصله بين 100 و 33/33- درج  شده است .

تبصره  1- نمره هاي  خام  هر درس  به صورت  درصدي  درج  گرديده  و اين  نمرات  در هر درس  
نش��انگر آن  اس��ت  که  متقاضي  چند درصد از نمره  يك  آزمون  )يك  درس ( را پس  از کس��ر 
نمرات  منفي  پاسخ هاي  غلط، به دست  آورده  است . مثاًل نمره  خام  75، در درس  زبان  خارجي  
بدين  معني  خواهد بود که  پس  از محاسبه  نمرات  مثبت  و منفي  حاصل  از پاسخ هاي  داده  شده ، 

نمره  خام  متقاضي  در درس  مذکور هفتاد و پنج )75( شده  است.  
تبصره  2- در مواردي  که نمره  خام  متقاضي  در يك  درس  عدد صفر )0( درج  شده  است ، به  
منزله  آن  است  که  پس  از محاسبه  نمرات  مثبت  و منفي  حاصل  از پاسخ هاي  داده  شده ، نمره  

خام  متقاضي  در درس  مذکور صفر )0( شده  است.  
تبصره  3- در مواردي  که  متقاضي  به  هيچ يك  از س��ؤاالت  يك  درس  پاس��خ  نداده  باشد، در 

مقابل  درس  مذکور کلمه  »سفيد« درج  شده  است.  
تبصره  4- در مواردي  که  نمره  خام  متقاضي  در يك  درس  به صورت  عدد منفي  درج  گرديده ، 
به  منزله  آن  است  که  پس  از محاسبه  نمرات  مثبت  و منفي  حاصل  از پاسخ هاي  داده  شده ، نمره  

خام  متقاضي  در درس  مذکور منفي  شده  است.
رديف 7- وضعيت متقاضي در هر كد ضريب: نظر به  اينکه  بر اس��اس  شرايط و ضوابط آزمون  
کارشناس��ي  ارشد ناپيوسته س��ال 1400، ابتدا فهرست  اس��امي  چند برابر ظرفيت استخراج  
و فق��ط اي��ن  افراد )افرادي  که  در رديف  چند برابر ظرفيت  ق��رار گرفته اند( مجاز به انتخاب  
رشته  خواهند بود و براي  مراحل  مختلف  شامل:  بررسي صالحيت عمومي ، شرکت  در آزمون  
تشريحي يا عملي  معرفي  مي گردند، لذا وضع علمي متقاضيان بر اساس  گزينش  علمي  انجام 
 شده مذکور در هر گرايش رشته امتحاني، در اين  جدول  مشخص  شده  است . مفهوم هر يك 

از مندرجات جدول شماره 7 کارنامه اوليه نتايج به شرح زير اعالم مي گردد:
1-7- ك�د ضريب: منظور از کد ضريب، کد مجموعه رش��ته گرايش هايي اس��ت که داراي 
ضرايب يکس��ان مي باش��ند. اين کد در جدول ذيل بند 5 کارنامه و هر يك از کدرشته هاي 
امتحان��ي دفترچه راهنماي ثبت نام و همچنين باالي جداول کدرش��ته محل هاي تحصيلي، در 

دفترچه راهنماي انتخاب رشته درج شده است.
2-7- نمره كل : عبارت  اس��ت  از نمره  متقاضي  بر اس��اس  80% نمره علمي حاصل از آزمون 
 اختصاصي که  با ضرايب  مربوط براي  هر کد ضريب  )در رش��ته هايي  که  داراي  چند گرايش  

مي باشند( محاسبه  شده  و 20% معدل مؤثر مقطع کارشناسي .
3-7- رتب�ه  كل متقاض�ي در س�هميه : در اي��ن س��تون، رتب��ه  کل متقاض��ي  در بي��ن  همة 

شرکت کنندگان  رشته  امتحاني  در سهميه  و در هر کد ضريب ، درج گرديده است.
 نمره کل و رتبه متقاضي درج ش��ده براي آن دس��ته از متقاضياني که مجاز به انتخاب رشته 
شده اند و رشته امتحاني آنان داراي آزمون عملي، دروس پروژه و يا تشريحي بوده و آزمون 
آن متعاقباً برگزار مي گردد، غيرقابل استناد مي باشد، چون پس از برگزاري آزمون مذکور و 
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اعمال نمره دروس مربوط، نمرات کل تغيير مي نمايد. به عبارت ديگر اين رتبه ها فقط تا اين 
مرحله معتبر و در گزينش نهايي معتبر نخواهد بود. 

4-7- رتبه كل متقاضي بدون سهميه: در اين ستون، رتبه متقاضي در بين همة شرکت کنندگان 
رشته امتحاني در هر کدضريب، بدون در نظر گرفتن سهميه درج گرديده است.

5-7- آخرين رتبه مجاز در سهميه در رش�ته هاي دوره روزانه و نوبت دوم )شبانه(: در اين 
ستون، آخرين رتبه مجاز در رشته هاي تحصيلي دوره روزانه و نوبت دوم )شبانه(، در هر کد 

ضريب با توجه به سهميه درج گرديده است. 
6-7- نتيجه در رشته هاي دوره روزانه و نوبت دوم )شبانه(: در اين ستون، در رشته هاي 
دوره روزانه و نوبت دوم)ش��بانه( و در هر کد ضريب، که نشانگر مجاز يا غيرمجاز بودن 
متقاضي براي انتخاب کد رش��ته محل يا رش��ته محل هاي کد ضريب مربوط، بر اس��اس 
ضوابط��ي که در دفترچ��ه راهنماي انتخ��اب رش��ته هاي تحصيلي )همي��ن دفترچه( درج 
ش��ده، مش��خص مي ش��ود. بدين ترتيب داوطلبي مجاز به انتخاب کد رشته محل يا رشته 
محل هايي از کد ضريب مربوط به رش��ته امتحاني مي باش��د، که در ستون نتيجه براي وي 
کلمه »مجاز« درج ش��ده اس��ت. بديهي اس��ت در صورتي که در س��تون نتيجه در مقابل 
هر کد رش��ته/گرايش امتحاني کلمه »غيرمجاز« درج ش��ده باشد. به منزله آن است که 

متقاضي مجاز به انتخاب هيچ يك از کدرش��ته محل هاي آن کد نمي باش��د.
7-7- رتبه متقاضي در سهميه در ساير دوره ها و دانشگاه آزاد اسالمي: در اين ستون، رتبه 
متقاضي در هر کدضريب با توجه به سهميه براي ساير دوره ها و دانشگاه آزاد اسالمي درج 

شده است. 
8-7- آخرين رتبه مجاز در سهميه در ساير دوره ها و دانشگاه آزاد اسالمي: در اين ستون، 
آخرين رتبه مجاز در رش��ته هاي تحصيلي س��اير دوره ها و دانش��گاه آزاد اسالمي، در هر 

کدضريب با توجه به سهميه درج گرديده است. 
 9-7- نتيجه در  س�اير دوره ها و دانشگاه آزاد اسالمي: در اين ستون، نتيجه در رشته هاي 
تحصيلي غيرروزانه و غيرنوبت دوم )شبانه(، در هر کد ضريب که نشانگر مجاز يا غيرمجاز 
بودن متقاضي براي انتخاب کد رشته محل يا رشته محل هاي کد ضريب مربوط، بر اساس 
ضوابطي که در دفترچه راهنماي انتخاب رش��ته هاي تحصيلي )همين دفترچه( درج ش��ده، 
مش��خص مي ش��ود. بدي��ن ترتيب داوطلب��ي مجاز به انتخاب کدرش��ته محل يا کدرش��ته 
محل هايي از کد ضريب مربوط به رش��ته امتحاني مي باش��د که در س��تون نتيجه براي وي 
کلمه »مجاز« درج شده است. در صورتي که در ستون نتيجه در مقابل کد ضريب و يا کد 
ضرايبي از رش��ته امتحاني کلمه »غيرمجاز« درج شده باش، به منزله آن است که متقاضي 

مجاز به انتخاب کدرشته محل يا کدرشته محل هاي کد ضرايب غيرمجاز نمي باشد.
در صورت وجود ظرفيت پذيرش در رشته هاي تحصيلي غيرروزانه و غيرنوبت دوم  )شبانه(، از 
رش��ته امتحاني متقاضي، در رديف هاي 7-7 ، 8-7 و 9-7 به ترتيب: رتبه متقاضي، آخرين 

رتبه مجاز و نتيجه درج خواهد شد.
3- اطالعات رشته امتحاني دوم در كارنامه نتايج اوليه:

اطالعات درج ش��ده در اين قسمت مشابه اطالعات مندرج در اطالعات رشته امتحاني 
اول مي باش��د، با اين تفاوت ک��ه در رديف هاي 1، 3، 4، 5، 6 و 7 اطالعات مربوط به 
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رش��ته امتحاني دوم به ترتيب ش��ماره داوطل��ب، وضعيت انتخاب رش��ته، معدل مؤثر، 
ک��د و نام رش��ته امتحاني دوم، نمرات اکتس��ابي و وضعيت علم��ي متقاضي در هر کد 
ضريب براي اطالع متقاضياني که در رش��ته امتحاني دوم نيز ش��رکت نموده اند، درج 

گرديده اس��ت.

 انتخاب  اينترنتي محل  تحصيل
ف��رم انتخاب رش��ته هاي تحصيل��ي اينترنتي همزمان ب��ا کارنامه نتاي��ج اوليه در درگاه 
اطالع رس��اني اين س��ازمان منحصراً براي متقاضياني که با توجه به مندرجات رديف 7 
کارنامه، در دوره هاي روزانه و يا دوره هاي غيرروزانه مجاز به انتخاب رش��ته مي باشند، 
قابل مش��اهده مي باشد، لذا متقاضيان الزم اس��ت براي ورود به درگاه انتخاب رشته از 
دو روش ورود اطالعات: 1- ش��ماره پرونده و کد رهگيري ثبت نام. 2- ش��ماره پرونده، 
ش��ماره داوطل��ب و کد ملي، نس��بت به ثبت کدرش��ته محل هاي انتخاب��ي و تکميل فرم 

مذک��ور، اق��دام نماين��د.
تبصره: منظور از دوره هاي غيرروزانه و غيرنوبت دوم)ش�بانه( در جدول ش�ماره 7 كارنامه 
نتايج اوليه؛ دوره هاي مجازي، پرديس خودگردان، مش�ترك و دانشگاه پيام نور و دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و دانش�گاه آزاد اسالمي مي باشد، كه شرايط و ضوابط 
مربوط به اين دوره ها در قس�مت شرايط دانش�گاه ها و موسسات دربخش انتهاي اين دفترچه 
راهنما  درج شده است كه متقاضيان الزم است قبل از انتخاب رشته نسبت به مطالعه دقيق آنها 

اقدام نمايند.
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 قابل توجه متقاضيان مجاز به انتخاب رش�ته: به هنگام ورود به محيط برنامه اينترنتي انتخاب 
رش��ته متقاضيان مجاز به انتخاب رش��ته، بندهاي ذيل را مش��اهده مي نمايند که در صورت 
عالمتگذاري در يکي از اين موارد به آنها اجازه انتخاب رشته داده مي شود. هر زمان  مشخص  
شود که  متقاضي  حقايقي را عمداً يا سهواً کتمان  نموده ، در هر مرحله  )پذيرفته شدن ، حين  
تحصيل   و ...( که باش��د، از اين آزمون  و آزمون  س��ال  بعد محروم  خواهد شد و حق هرگونه 

اعتراضي از وي سلب مي گردد.
1- اطالعات فوق )معدل، رش��ته و محل تحصيل دوره کارشناسي و تاريخ فارغ التحصيلي( 

مورد تأييد مي باشد. 
2- اطالعات فوق )معدل، رش��ته و محل تحصيل دوره کارشناسي و تاريخ فارغ التحصيلي( 

مورد تأييد نبوده و داراي مغايرت است. 
تبص�ره: در صورتي که متقاضي��ان بند دوم را عالمتگذاري نمايند ب��ه آنها اجازه اصالح و 
ويرايش موارد مربوط داده خواهد شد. لذا الزم است متقاضيان ابتدا نسبت به تغيير معدل 
خود براس��اس مفاد اطالعيه م��ورخ 1400/4/27 )اطالعيه توزيع کارت ورود به جلس��ه( 
اق��دام نمايند. دانش آموختگان دوره کارشناس��ي معدل من��درج در مدرک فارغ التحصيلي 
و دانش��جويان س��ال آخ��ر ميانگي��ن مع��دل واحده��اي گذرانده ش��ده خود را ت��ا تاريخ 
1399/11/30 و س��پس رشته تحصيلي و دانش��گاه محل تحصيل خود را در محل مربوط 
درج نماين��د که پس از ويرايش اين موارد و تأييد آنها، اجازه انتخاب رش��ته به آنان داده 

خواهد شد. 
3- حداکث��ر تا تاريخ 1400/6/31 در مقطع کارشناس��ي فارغ التحصيل خواهم ش��د. 

فارغ التحصيل نخواهم شد. 
 يادآوري مهم: چنانچه در رديف پذيرفته شدگان نهايي آزمون قرار بگيريد و تا تاريخ 
1400/6/31 موف��ق ب��ه دريافت مدرک کارشناس��ي خود نگرديد، قبولي ش��ما باطل 

خواهد شد. 
سيس��تم انتخاب رش��ته تا حدودي هوش��مند طراح��ي گرديده تا در حد ام��کان خطاهاي 
احتمال��ي متقاضيان را در زمان انتخاب رش��ته اينترنتي به آنان تذکر دهد )به  عنوان مثال: 
اعالم خطاي انتخاب کدرشته محلي که متقاضي در آزمون آن شرکت نکرده و يا مجاز به 
انتخاب رشته نشده باشد و يا اينکه متقاضي در يك يا چند کد ضريب رشته امتحاني خود 
مجاز به انتخاب رشته نگرديده است و ...(، لذا الزم است متقاضيان اين مورد را نيز در نظر 
داشته باشند. چنانچه متقاضي نسبت به رفع خطاهاي داده شده اقدام ننمايد، انتخاب رشته 

وي کامل نگرديده و سيس��تم به اين متقاضي رسيد انتخاب رش��ته 15 رقمي نخواهد داد.
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 بخش دوم: آشنايي با مقررات، شرايط و ضوابط كلي پذيرش

الف( روش  گزينش 
 گزينش نهايي در هر يك  از مجموعه هاي امتحاني دوره هاي کارشناسي  ارشد ناپيوسته  از 
بين  متقاضياني  که بر اس��اس  کارنامه  اوليه  مجاز به انتخاب رشته مي باشند، با توجه  به  نمره  
کل  اکتس��ابي  و اولويت  کد رش��ته هاي  انتخابي  و نتيجه بررسي  صالحيت هاي  عمومي  مطابق  
ضوابط مربوط انجام  خواهد ش��د.ضمناً براي رش��ته محل هاي داراي آزمون عملي، نمره کل 

اکتسابي بعد از آزمون عملي مالک عمل است.
تبصره: براي فارغ التحصيالن رتبه اول دوره کارشناسي،  حداکثر معادل 10% ظرفيت )با تقريب 
اضافي( در هر کدرش��ته محل، بر اس��اس اولويت نمره و انتخاب رشته متقاضيان به حائزين 

شرايط اختصاص داده خواهدشد. 
 »طبق مصوبه سيزدهمين جلسه ش��وراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيالت 
تکميلي مورخ 98/9/30، در آزمون کارشناسي ارشد سال 1400، حدنصاب نمره علمي )نمره 
حاصل از ميانگين وزني نمرات خام تراز شده با توجه به ضرايب مربوطه( در هر رشته گرايش 
و در تمامي دانش��گاه ها و مؤسس��ات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و همچنين دانشگاه آزاد 
اسالمي بزرگتر يا مساوي 5 مي باشد.« لذا به استناد مصوبه فوق، متقاضيان در کدضريب هايي 

مجاز به انتخاب رشته شده اند که نمره علمي کدضريب مربوطه بزرگتر يا مساوي 5 باشد.  
 گزينش  نهايي ، بر اساس  نمره کل حاصل از 80% نمره  آزمون  و 20% معدل  دوره  کارشناسي  

)ليسانس ( انجام  خواهد گرفت .
تبصره  1: اعمال 20% معدل دوره کارشناس��ي بر اس��اس مصوبه کميته مطالعه و برنامه ريزي 

آزمون تحصيالت  تکميلي،  به صورت تراز اعمال خواهد شد.
تبص�ره 2: در صورت ناپيوس��ته ب��ودن دوره کارشناس��ي، ميانگين مع��دل دوره کارداني و 

کارشناسي ناپيوسته اعمال و تراز خواهد شد.

ب( بورسيه  و رشته هاي داراي شرايط خاص
متقاضيان  بورسيه  وزارتخانه ها، سازمان ها و يا مؤسسات  آموزش  عالي  داراي  شرايط خاص  در 
هر يك  از کد رشته هاي  تحصيلي ، بايد عالوه  بر دارا بودن  شرايط عمومي  و اختصاصي  مندرج  
در دفترچه راهنماي  ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400 )دفترچه شماره 1( 
و همچنين دفترچه راهنماي عملي کد رشته محل، احراز حد نصاب  علمي  الزم ، واجد شرايط 
و ضوابط اختصاصي  وزارتخانه  و يا سازمان  و يا ارگان  بورس  دهنده  و يا مؤسسه  آموزش  عالي  

داراي  شرايط خاص  باشند. 
تبصره 1- ش��رايط و ضوابط اختصاصي  وزارتخانه ها، س��ازمان ها و ارگان هاي  بورس دهنده  و 
همچنين  مؤسس��ات  آموزش  عالي  داراي  ش��رايط خاص  در اين  قبيل  رش��ته ها در انتهاي  اين  
دفترچه  )بخش ش��رايط و ضوابط دانشگاه ها و موسسات( درج گرديده اس��ت.  لذا  متقاضيان  
الزم اس��ت پس  از مطالعه  دقيق  آن، در صورت  تمايل و واجد شرايط بودن  بر اساس رشته و 
گرايش مجاز خود، نسبت  به  انتخاب  حداکثر 2 کد رشته  محل  بورسيه  يا داراي  شرايط خاص  
از رشته  امتحاني  مربوط اقدام  نموده و کد رشته  محل  يا رشته  محل هاي  انتخابي  )حداکثر 2 
کد رشته  محل  مجاز( را به  همراه  ساير کد رشته هاي  انتخابي  از رشته  امتحاني  به  ترتيب  تقدم  
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عالقه  در فرم  انتخاب  رشته  اينترنتي درج نمايند.
 تبصره 2- فهرست اسامي معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت در رشته هاي بورسيه و داراي 
ش��رايط خاص براساس  ظرفيت  پذيرش  دانشجوي  بورسيه  ارگان هاي  مختلف  و مؤسسات  
آموزش  عالي  داراي  ش��رايط خاص  و با توجه به نمرات امتحاني  در هر يك از کد رش��ته  
مح��ل ه��اي  انتخابي )حداکثر 2 کد رش��ته  محل (، بهمراه اطالعي��ه ي برنامه زماني  انجام 
مراحل مصاحبه و گزينش در اين کد رش��ته ها در تاري��خ 1400/6/22 در درگاه اطالع 
رساني اين سازمان منتشر خواهد شد. لذا معرفي شدگان  الزم  است  بر اساس  برنامه  زماني  
مندرج دراطالعيه فوق براي  انجام  مراحل  مصاحبه و گزينش به  س��ازمان  يا ارگان  بورس 
 دهنده  و يا مؤسس��ه  آموزش  عالي  داراي  ش��رايط خاص  ذيربط مراجعه  نمايند.  بر اس��اس  
نتيجه  گزارش ش��ده  توسط س��ازمان  يا ارگان  بورس  دهنده  و يا مؤسسه  آموزش  عالي  
داراي  شرايط خاص  و ساير ضوابط مربوط، گزينش  نهايي  انجام  خواهد شد. عدم مراجعه 
متقاض��ي در موع��د مقرر، به منزلة انصراف متقاض��ي از ادامه مراحل آزمون مذکور تلقي 

مي گردد.  
  تبصره 3- آن دسته  از متقاضياني  که  با توجه  به  مندرجات  دفترچه  راهنماي  شماره  1، در 2 
کد رشته  امتحاني  شرکت  نموده اند، چنانچه  با توجه  به  کارنامه اوليه که از طريق درگاه اطالع 
رساني اين سازمان قابل مشاهده و پرينت مي باشد در هر دو کد رشته  امتحاني  مجاز به  انتخاب  
رشته  باشند، همانند ساير متقاضيان  مطابق  شرايط و ضوابط مندرج  در تبصره  2 فوق ، منحصراً 

مجاز به  انتخاب  حداکثر 2 کد رشته  محل  داراي  شرايط خاص  و يا بورسيه  مي باشند.
 تبصره 4- انتخاب کدرشته محل هاي تحصيلي دانشگاه هاي شاهد، غيرانتفاعي امام صادق)ع( 
و غيرانتفاعي خاتم از شرط محدوديت انتخاب دو کد محل بورسيه و يا داراي شرايط خاص 

مستثني مي باشد.
 وزارت  علوم ، تحقيقات  و فناوري  به  هيچ يك  از دانشجويان  مقطع  کارشناسي  ارشد، بورس  

تحصيلي اعطاء نمي نمايد.

ج( شيوه هاي آموزشي در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته
طول مدت دوره در هر دو شيوه حداکثر 2 سال مشتمل بر 4 نيمسال تحصيلي است. در موارد 
استثنايي افزايش طول مدت دوره با تشخيص شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه مجاز است 

و در هر صورت مدت دوره در هر دو شيوه نبايد از 2/5 سال تجاوز کند.

شيوه آموزش محورشيوه آموزشي و پژوهشي

شيوه هاي آموزشي در مقطع 
كارشناسي ارشد ناپيوسته

ش�يوه آموزشي و پژوهشي: ش��يوه آموزشي و پژوهشي، روشي اس��ت که محتواي برنامه آن 
مشتمل بر واحدهاي درسي و پايان نامه مي باشد. اين شيوه تا سال 1389 تنها شيوه آموزشي 
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در مقطع کارشناسي ارشد در ايران بوده و پذيرش دانشجو در تمامی دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي کشور فقط به اين روش صورت مي گرفت.

شيوه آموزش محور: تحصيل در اين شيوه با محوريت آموزش و به صورت واحدهاي درسي و 
بدون پايان نامه بوده که گذراندن حداقل 2 و حداکثر 4 واحد سمينار )تحقيق و تتبع نظري( 
الزامي اس��ت و در ساير موارد عيناً مطابق آئين نامه آموزشي دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته 
مي باشد. الزم است عالقه مندان  به  تحصيل  در رشته  محل هاي  شيوه آموزش محور نسبت  به 
 درج  کد رشته محل هاي مربوط، در فرم  انتخاب  رشته  اينترنتي به  ترتيب  عالقه به همراه ساير 
ک��د محل هاي انتخابي اقدام نمايند )در جداول رش��ته هاي تحصيل��ي، کد محل هاي مذکور با 

عبارت »شيوه آموزش محور« در قسمت مالحظات مشخص شده اند(.

د( سهميه رزمندگان و ايثارگران  
با توجه به تصويب »قانون برنامه پنجس��اله شش��م توس��عه اقتص��ادي، اجتماعي و فرهنگي 
جمهوري اسالمي ايران )1400-1396(« در تاريخ 1395/12/14 توسط مجلس شوراي 
اسالمي، ماده 90 اين قانون عالوه بر ماده 70 »قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران« و 
اصالحيه بعدي آن در ماده 47 »قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات 
مالي دولت )2(« س��هميه رزمندگان و ايثارگران در اين آزمون اج��را و گزينش متقاضيان 

براساس اين قوانين صورت مي گيرد. 
براساس قوانين فوق:

1- بيس��ت و پنج درصد )25%( ظرفيت هر کدرش��ته محل به »همس��ر و فرزندان  ش��هدا و 
مفقوداالث��ران«، »آزادگان  و همس��ر و فرزن��دان  آن��ان«، »جانبازان 25% و باالتر و همس��ر و 

فرزندان آنان« اختصاص دارد.)سهمیه ایثارگران 25% ظرفیت(
2- پنج درصد )5%( ظرفيت هر کدرشته محل نيز به »جانبازان زير 25% و همسر و فرزندان 
آنان« و »همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه« اختصاص 

دارد. )سهمیه ایثارگران 5% ظرفیت(
 طبق تبصره بند الف ماده 90 قانون برنامه پنجس�اله شش�م توسعه اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي جمهوري اس�امي ايران، در صورتي كه س�هميه 25 درصدي ايثارگران توسط 
متقاضي مش�مول سهميه فوق تكميل نشود، خالي مانده آن، ابتدا به مشمولين سهميه 5 
درصدي ايثارگران كه شرايط و حدنصاب الزم را داشته باشند، تخصيص يافته و اگر باز هم 

اين ظرفيت خالي ماند، باقيمانده آن به متقاضيان سهميه آزاد اختصاص مي يابد.
1- براس��اس قوانين مذکور حدنصاب نمره ايثارگران )اعم از ايثارگران مشمول ظرفيت 25 
درص��دي و ي��ا 5 درص��دي( 70% نمره آخرين فرد پذيرفته ش��ده در گزين��ش آزاد در هر 
کدرشته محل و حدنصاب نمره رزمندگان 80% نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش 

آزاد در هر کدرشته محل مي باشد.
2- بر اساس مصوبه دهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيالت 
تکميلي مورخ 97/12/18 ظرفيت س��هميه ايثارگران 5درصد و 25درصد در هرکدرش��ته  
محل  در صورتي اختصاص مي يابدکه امکان گردکردن رياضي حاصل ضرب سهم در ظرفيت 
وجود داش��ته باشد و مقدار اعشاري حاصل بزرگتر از 0/5 باشد. به عبارت ديگر اگر مقدار 

اعشار کمتر يا مساوي نيم باشد به عدد صحيح کوچکتر گرد خواهدشد.
3- سهميه هاي فوق براساس قوانين و مقررات موجود بوده و در صورت هرگونه تغيير در اين 
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سهميه ها توسط مراجع ذي صالح، ضوابط و مقررات اعمالي اطالع رساني خواهد شد.
4- بر اس��اس مصوبه چهارمين جلس��ه شوراي س��نجش و پذيرش دانش��جو در دوره هاي 
تحصيالت تکميلي مورخ 1395/10/18 آن  دس��ته  از متقاضياني که  با استفاده از سهميه 
رزمندگان و ايثارگران يك بار در دوره روزانه آزمون کارشناس��ي ارش��د ناپيوسته پذيرفته 
شده باشند، حق استفاده مجدد از سهميه ايثارگران و رزمندگان در آزمون هاي سال هاي بعد 

در همان مقطع را نخواهند داشت.
5- بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيالت 
تکميلي مورخ 1395/10/18، آن دسته از متقاضيان سنوات قبل که با استفاده از سهميه هاي 
شاهد ،رزمنده و ايثارگر در رديف پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي دوره  نوبت دوم) شبانه( 
و نيمه حضوري دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، دانشگاه پيام نور، مؤسسات آموزش عالي 
غيردولتي و غيرانتفاعي، دانشگاه آزاد اسالمي و يا دوره هاي مجازي و پرديس خودگردان قرار 
گرفته اند، در صورت انصراف از رشته قبولي خود فقط يك بار ديگر، مجاز به استفاده مجدد 

از سهميه هاي مربوط در آزمون هاي سال هاي بعد در همان مقطع خواهند بود.
 به عبارت ديگر اگر متقاضي يك بار از سهميه ايثارگران جهت ورود به دوره هاي غيرروزانه 
اس��تفاده کرده باش��د، صرفاً با انصراف از تحصيل مي تواند يك بار ديگر از سهميه استفاده 
نمايد. اما اگر متقاضي يك بار از س��هميه ايثارگران جهت ورود به دوره هاي روزانه از سال 
1368 به بعد استفاده کرده باشد ديگر حق استفاده از سهميه در هيچ دوره اي و دانشگاه 

آزاد اسالمي را در آزمون سراسري ندارد.
6- متقاضيان استفاده از سهميه رزمندگان نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران، الزم بوده 
پس از تکميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان نسبت به دريافت کد پيگيري 12 
رقمي از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت نام در محلي که در تقاضانامه اينترنتي در 

نظر گرفته بود درج نمايند.
7- متقاضيان اس��تفاده از س��هميه رزمندگان )شخص رزمنده داوطلب بس��يجي( و ايثارگران 
)همسر و فرزند رزمنده داوطلب بسيجي( سازمان بسيج مستضعفين، الزم بوده ضمن مراجعه به 
محل نگهداري پرونده جبهه )نواحي مقاومت بسيج سراسر کشور( و دريافت کد پيگيري 12 

رقمي و درج آن در فرم تقاضانامه اينترنتي آزمون اقدام مي نمودند. 
8- جانبازان 25% و باالتر و همس��ر و فرزندان آنان، جانبازان زير 25% و همس��ر و فرزندان 
آنان، آزادگان  و همس��ر و فرزندان  آنان و همچنين  همس��ر و فرزندان  شهدا و مفقوداالثران 
نيازي به دريافت کدپيگيري 12 رقمي نداش��ته اند و در صورت تأييد ارگان مربوط، در اين 

آزمون در سهميه ايثارگران گزينش مي گردند.

ه  ( پذيرش اتباع خارجي 
 همة اتباع غيرايراني شرکت کننده در آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400، بايد عالوه 
بر دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي اين آزمون و شرايط و ضوابط اتباع خارجي )مندرج در 
دفترچه راهنماي شماره 1(، بند مربوط را در تقاضانامه ثبت نام اينترنتي، عالمت گذاري نموده 
باشند. چنانچه اتباع غيرايراني که در رديف پذيرفته شدگان نهايي اين آزمون قرار گيرند، در 

زمان ثبت نام بند 16 تقاضانامه را عالمت گذاري ننموده باشند، پذيرش آنان لغو خواهد شد.
ي�ادآوري: 1- فق��ط اتباع غيرايراني مقيم جمهوري اس��المي ايران منوط به داش��تن يکي از 
مدارک اقامتي يا شناس��ايي معتبر )مندرج در دفترچه راهنماي ش��ماره 1( در صورت قبولي 
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در دانش��گاه ثبت نام خواهند ش��د. 2- اتباع غيرايراني مجاز به انتخاب رش��ته هاي تحصيلي 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در مناطق ممنوعه تردد و اسکان اتباع خارجي نمي باشند. 
در ص��ورت پذيرش و اعالم قبولي متقاضيان غيرايران��ي در مناطق ممنوعه، پذيرش آنان در 
دانش��گاه ها و مؤسس��ات آموزش عالي آن مناطق، »لغو« مي گردد. توضيح و فهرست مناطق 
ممنوعه تردد و اس��کان براي اين متقاضيان، در درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش 
کشور درج شده است. 3- پذيرش اتباع غيرايراني در رشته هايي که منجر به ايجاد تعهداتي 
براي جمهوري اسالمي ايران شود )از جمله تعهدات استخدامي( و رشته هاي خاص و حساس 
اکيداً ممنوع مي باشد. توضيح و فهرست اين رشته ها، در درگاه اطالع رساني سازمان سنجش 
آموزش کشور درج شده است. 4- همة اتباع غيرايراني پذيرفته شده آزمون هاي کارشناسی 
ارش��د در دوره هاي روزانه، موظف به پرداخت ش��هريه تحصيلي طبق مصوبات هيات امناي 
دانشگاه هاي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري حداکثر تا 80% شهريه دوره هاي 

نوبت دوم )شبانه( می باشند.

و( ش�رايط پذيرش با آزمون اس�تعدادهاي درخش�ان در دوره هاي كارشناسي ارشد 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي

براس��اس مفاد آيين نامه پذيرش با آزمون اس��تعدادهاي درخش��ان در دوره هاي کارشناسي 
)پيوس��ته و ناپيوسته( و کارشناسي  ارشد به ش��ماره 21/77897 مورخ 1393/5/5 مصوب 
شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري که به تمامي دانشگاه ها 
و موسسات آموزش عالي نيز ابالغ شده است، متقاضيان داراي شرايط زير حداکثر تا يك سال 
تحصيلي پس از زمان دانش آموختگي )و صرفاً براي يك بار( درصورت ش��رکت در آزمون 
و کس��ب حدنصاب علمي حداقل 90 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در هر کدرشته 

محل در گزينش آزاد توسط سازمان سنجش به يکي از دانشگاه ها معرفي  مي شوند.
 برگزيدگان رتبه هاي اول تا پانزدهم مرحله نهايي المپيادهاي علمي � دانشجويي.
 دانشجويان نمونه کشوري در دوره کارشناسي با معرفي سازمان امور دانشجويان.

 رتبه هاي اول تا سوم نهايي جشنواره  خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي، ابن سينا و فارابي در 
دوره کارشناسي   پيوسته يا ناپيوسته، با مشارکت حداقل 50 درصد در دستاورد حائز رتبه.

 دانش آموخته رتبه اول دوره کارشناسي  پيوسته در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي که 
طي هشت نيمسال دانش آموخته شده است.

 دانش آموخته رتبه اول دوره کارشناسي  ناپيوسته در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي 
که طي چهار نيمسال تحصيلي دانش آموخته شده است.

يادآوري های مهم:
1- س��ازمان س��نجش موظف اس��ت حداکثر مع��ادل 10 درصد )با تقري��ب اضافي( در هر 
کدرش��ته محل تحصيلي دوره باالتر را براس��اس اولويت نمره و انتخاب رش��ته متقاضيان به 

حائزين شرايط اختصاص دهد. 
2- حداکثر مدت تحصيل براي دانش آموختگان رتبه اول دوره کارشناس��ي  پيوس��ته هشت 
نيمس��ال و براي دانش آموختگان دوره کارشناس��ي  ناپيوسته چهار نيمسال مي باشد. ضمناً به 
لحاظ ميانگين کل، متقاضي بايد حائز باالترين ميانگين در مقايسه با دانشجويان هم رشته و 

هم ورودي موسسه محل تحصيل خود باشد.
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3- دانش��گاه ها و موسس��ات آموزش عالي موظفند يك بار در هر س��ال به ازاي هر رش��ته، 
از بين فارغ التحصيالن رتبه اول تمامی رش��ته هاي آموزش��ي خود در مقطع کارشناس��ي که 
حداکثر تا يکس��ال تحصيلي از تاريخ فراغت از تحصيل آنها نگذش��ته باشد، فقط يك نفر را 
که باالترين معدل کل را کسب کرده باشد در موعد مقرر به سازمان سنجش آموزش کشور 
معرفي نمايند. افراد مشمول اين آيين نامه مجازند حداکثر تا يك سال تحصيلي پس از زمان 

دانش آموختگي و صرفاً براي يك بار از تسهيالت آن بهره مند شوند.
4- دانشجويان مقطع کارشناسي در تمامی دوره ها چنانچه از طريق سازمان سنجش آموزش 

کشور وارد دوره هاي فوق شده باشند، مي توانند از تسهيالت رتبه اولي بهره مند شوند.
5- آن دس��ته از دانشجويان رتبه اول دوره کارشناس��ي که بر اساس کارنامه اوليه مجاز به 

انتخاب رشته نيستند، نمي توانند از مزاياي اين آيين نامه بهره مند شوند.
6- اف��رادي که با توج��ه به امتياز رتبه اول پذيرفته نش��وند، ادامه تحصيل آنان همانند س��اير 
متقاضيان و از طريق شرکت در آزمون کارشناسي  ارشد ناپيوسته سنوات بعد ميسر خواهد بود.
 افرادي در امتياز رتبه اول گزينش خواهند ش��د که ضمن واجد شرايط بودن، اطالعات آنان 
براساس مندرجات فرم تاييديه رتبه اول )مندرج در انتهاي اين دفترچه راهنما( توسط معاونت 
آموزش��ي دانش��گاه و يا موسس��ه آموزش عالي محل تحصيل آنان از تاريخ 1400/6/20  تا  
1400/6/30 منحصراً از طريق پرتال اينترنتي به اين سازمان اعالم گردد. در غير اينصورت 
سهميه رتبه اول براي آنان لحاظ نخواهند شد. لذا ضرورت دارد همة متقاضيان استفاده از اين 
امتياز که مجاز به انتخاب رشته گرديده اند فرم مذکور را تکميل و حداقل تا سه هفته قبل از 
تاريخ فوق تحويل معاونت آموزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ذيربط نمايند. ضمنًا 
مشموالن اين آيين نامه مجازند حداکثر تا يکسال تحصيلي بعد از تاريخ فراغت از تحصيل و 

صرفاً براي يك بار از تسهيالت آن بهره مند شوند.

ز( توضيحات مربوط به انتخاب  اينترنتي محل  تحصيل  
انتخاب  اينترنتي محل  تحصيل در گروه هاي  آموزشي  مختلف  بر اساس  نکات  زير انجام  مي گيرد:

1- ف��رم  انتخاب رش��ته هاي  تحصيلي  به  همراه  اين  دفترچه ، منحص��راً از طريق درگاه اطالع 
رس��اني اين سازمان به نش��اني: www.sanjesh.org در اختيار آن  دسته  از متقاضياني که  
براساس  رديف 7 کارنامه نتايج  اوليه،  در دوره هاي روزانه و نوبت دوم)شبانه( و يا دوره هاي 
غيرروزانه و غيرنوبت دوم)ش��بانه( مجاز به انتخاب رش��ته  مي باش��ند، قرار داده  مي شود. لذا 
متقاضيان الزم  است  با مطالعه  دقيق  دفترچه هاي راهنماي آزمون  کارشناسي ارشد ناپيوسته، 
نس��بت  به  انتخاب کد رش��ته  محل هاي  مورد عالقه  از دوره هاي روزانه، نوبت دوم، مؤسسات 
آموزش عالي غيرانتفاعي، مراکز پيام نور، رش��ته هاي مجازي، دوره هاي پرديس خودگردان، 
مشترک و همچنين رشته هاي داراي شرايط خاص و يا بورسيه حداکثر تا 100 )يکصد( کد 
رشته  محل با توجه به مندرجات ذيل عنوان »نتيجه« جدول شماره 7 کارنامه اقدام و کدرشته 

 محل هاي  انتخابي را به ترتيب  عالقه مندي ، در فرم  انتخاب  رشته اينترنتي، درج  نمايند.
تبصره : آن دس��ته  از متقاضياني که  عالوه  بر رش��ته  امتحاني  اصلي  )رش��ته  امتحاني  اول ( در 
يکي  از 64 کد رش��ته  امتحاني  )مندرج در صفحه 6 دفترچه راهنماي شماره 1 ثبت نام( نيز 
متقاضي  ش��ده اند و با توجه به رديف 7 )قسمت اطالعات رشته امتحاني دوم( کارنامه  اوليه 
خود مجاز به  انتخاب  رش��ته  مي باش��ند، ضرورت  دارد که  بر اساس  تبصره  مذکور، انتخاب  
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رش��ته  نمايند. ضمنًا براي  اين  قبيل  از متقاضيان نيز فقط يك  فرم  انتخاب  رش�ته  در نظر گرفته 
شده اس�ت كه  ضرورت  دارد در صورت  تمايل كد رشته  محل هاي  رشته  اصلي )رشته  امتحاني 
اول ( و كدرش�ته  محل هاي  رشته  بعدي )كدرشته  امتحاني  رشته  دوم ( را در همين يك فرم ، به  

ترتيب  اولويت و  عالقه درج  نمايند. 
2- هر متقاضي بايد فرم انتخاب  رشته  اينترنتي خود را از طريق درگاه اطالع رساني سازمان، 
بر اساس  برنامه  زماني  اعالم  شده )مطابق اطالعيه هاي مندرج در پيك سنجش و درگاه اطالع 
رساني سازمان(  تکميل نمايد. در صورت انجام صحيح انتخاب رشته رسيد 15 رقمي از طريق 
درگاه اطالع رس��اني در اختيار وي قرار مي گيرد که نش��انگر مراحل طي شده بوده و متقاضي 
بايد آن را يادداش��ت و نگهداري نمايد )پيشنهاد مي شود از فرم تکميل شده خود پرينت تهيه 
نمائيد(. چنانچه متقاضيان به هر دليل موفق به دريافت رس��يد انتخاب رش��ته 15 رقمي نشده 
باش��ند، انتخاب رش��ته آنان دردرگاه اطالع رساني سازمان ثبت نخواهد شد و به عبارت ديگر 

فرايند انتخاب رشته براي اين دسته از متقاضيان انجام نشده است.  
3- متقاضي��ان  دارن��ده  م��درک  تحصيل��ي  در رش��ته هاي گروه  پزش��کي  )دانش��جويان  و 
فارغ التحصي��الن ( ش��رکت کننده  در اين  آزم��ون،  قبل  از اقدام  به  تکميل  فرم  انتخاب  رش��ته 
اينترنتي  توجه  داشته  باشند که  بايد از لحاظ طرح  تعهد خدمت  به  وزارت  بهداشت ، درمان  و 
آموزش  پزش��کي  وضعيت  خود را مشخص  و منعي  براي ادامه تحصيل نداشته  باشند؛  در غير 

اينصورت  عواقب  آن  به  عهده  شخص  متقاضي  خواهد بود. 
4- متقاضيان  دارنده  مدرک  تحصيلي  در رش��ته هاي  دبيري  )دانشجويان  و فارغ التحصيالن ( 
شرکت کننده  در اين  آزمون،  قبل  از اقدام  به  تکميل  فرم  انتخاب  رشته  اينترنتي، توجه  داشته  
باش��ند که  بايد از لحاظ تعهد خدمت  به  وزارت  آموزش و پرورش  وضعيت  خود را مشخص  

نمايند؛  در غير اينصورت  عواقب  آن  به  عهده  شخص  متقاضي  خواهد بود. 
5- آن دس��ته از متقاضياني که در رش��ته هاي داراي مصاحبه علمي، مجاز به انتخاب رشته 

مي شوند الزم است در زمان مقرر براي انجام مصاحبه به مؤسسه ذيربط مراجعه نمايند.
6- متقاضيان قبل از انتخاب کد رشته محل هاي وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگان هاي  بورس 
دهنده  و همچنين  مؤسس��ات  آموزش  عالي  داراي  ش��رايط خاص ، که در ستون مالحظات کد 
رش��ته محل مربوط جمله بورس��يه به همراه نام ارگان بورس دهنده و يا داراي شرايط خاص 
)با عنوان ش��رايط درج انتهاي دفترچه( درج شده اس��ت،  بر حسب  مورد به  شرايط و ضوابط 

اختصاصي  دستگاه هاي  اجرايي  مربوط در بخش انتهاي اين دفترچه توجه  نمايند.
7- متقاضي��ان مجموعه ه��اي  امتحاني 1357 و 1358 که مجاز به انتخاب رش��ته در 
دوره هاي روزانه و نوبت دوم )ش��بانه( مي باش��ند، بر اس��اس ضوابط مي توانند حداكثر 
در 2 پروژه ش�ركت نمايند، لذا اين دسته از متقاضيان در صورت تمايل مي توانند نسبت 
ب��ه انتخ��اب حداکثر 2 پروژه و مش��خص نم��ودن آن در فرم انتخاب رش��ته اينترنتي 
اق��دام نماين��د.   بدين منظور بايس��تي ابتدا هزينه آزمون عملي ب��ه ازاي هر پروژه مبلغ 
1/500/000 )يك ميليون و پانصدهزار( ريال پرداخت و سپس نسبت به انتخاب رشته 
اقدام نمايند. با توجه به هوش��مند بودن سيس��تم انتخاب رشته اينترنتي، به هر متقاضي 
اج��ازه انتخاب بي��ش از 2 پروژه از اين رش��ته امتحاني داده نخواهد ش��د. ضمنًا زمان 
برگزاري آزمون تش��ريحي، پ��روژه و يا عملي )کدرش��ته هاي امتحاني 1350، 1351، 
1352، 1356، 1357، 1358، 1360،  1362 و 1364( از هفت��ه آخ��ر ش��هريورماه 
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خواهد بود، که جزئيات کامل درخصوص تاريخ پرينت کارت شرکت در آزمون عملي 
و برگزاري آزمون به صورت اطالعيه در تاريخ 1400/6/22 از طريق درگاه اطالع رساني 

اين سازمان منتشر خواهد شد.
 بر اساس تصميم جلسه مورخ 1399/8/25 هيأت محترم وزيران به استناد بند )الف( تبصره 
49 قانون بودجه س��ال 1364 کل کش��ور، آن دس��ته از متقاضيان آزمون کارشناسي ارشد 
ناپيوسته مجاز به انتخاب رشته دوره هاي روزانه و نوبت دوم) شبانه( در کد رشته هاي امتحاني 
1350، 1351، 1352، 1356، 1357، 1358، 1360، 1362 و 1364 ک��ه داراي آزمون 
تش��ريحي، عملي و يا پروژه مي باش��ند، بايد همزمان با انتخاب رشته نسبت به پرداخت مبلغ 
1/500/000 )يك ميليون و پانصدهزار( ريال بابت هزينه برگزاري آزمون براي هرپروژه از 

طريق سيستم اينترنتي و توسط کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب اقدام نمايند.
 با توجه به مصوبه يازدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيالت 
تکميلي مورخ 98/1/24 شرکت در آزمون عملي و تشريحي در کدرشته هاي امتحاني 1350، 
1351، 1352، 1356، 1357، 1358، 1360، 1362 و 1364 منحصراً براي متقاضياني که 
براساس کارنامه نتايج اوليه در دوره روزانه و نوبت دوم )شبانه( مجاز باشند و تمايل به انتخاب 
رش��ته محل هاي دوره روزانه و نوبت دوم )ش��بانه( در فرم انتخاب رش��ته خود داشته باشند، 
ضرورت دارد. به عبارت ديگر براي متقاضياني که در دوره روزانه و نوبت دوم )ش��بانه( مجاز 
نش��وند و يا در فرم انتخاب رشته خود رشته محلهاي دوره هاي غيرروزانه و نوبت دوم)شبانه( 
)غيرانتفاعي، پرديس خودگردان وپيام نور( را درج کنند و يا براي انتخاب رشته محلهاي دانشگاه 
آزاد اس��المي اقدام نمايند، آزمون عملي برگزار نخواهد شد. مالک پذيرش در رشته محلهاي 
دوره هاي غيرانتفاعي، پرديس خودگردان و پيام نور نمره کل نهايي بدون احتساب آزمونهاي 

عملي و تشريحي حسب مورد در هريك از کدضريب ها خواهد بود.
براي آن دس��ته از متقاضيان مجاز به انتخاب رشته هاي دوره روزانه و نوبت دوم )شبانه(، که 
نس��بت به پرداخت هزينه آزمون عملي در تاريخ فوق و همچنين تکميل فرم انتخاب رش��ته 
اينترنتي و انتخاب کد رشته محل هاي مربوط اقدام ننموده باشند، کارت ورود به جلسه صادر 
نگرديده و اين متقاضيان اجازه ش��رکت در آزمون تش��ريحي، عمل��ي و يا پروژه را نخواهند 
داش��ت.بنابراين، متقاضياني مجاز به ش��رکت در پروژه و يا آزمون عملي رشته هاي امتحاني 

فوق خواهند بود که:
 براساس کارنامه نتايج اوليه در رشته و گرايش مربوط مجاز به انتخاب رشته در دوره هاي 

روزانه و نوبت دوم )شبانه( شده باشند.
 همزمان با انجام انتخاب رشته در دوره هاي روزانه و نوبت دوم)شبانه(، عالقمندي خود را براي 
شرکت در پروژه و يا پروژه ها اعالم نموده و نسبت به پرداخت هزينه فوق براي هر پروژه اقدام 
نمايد. )متقاضياني که عالقمندي خود را براي شرکت در 2 و يا 3 پروژه اعالم  نمايند، مي بايست 

نسبت به پرداخت هزينه براي هر پروژه به مبلغ 1/50/000 ريال اقدام کنند(.
 کدرشته  محل هاي مربوط به هر پروژه و يا آزمون عملي را در فرم انتخاب رشته خود درج 

نمايند.
 در صورتي که متقاضي در اين مرحله نس��بت به اع��الم عالقمندي و پرداخت هزينه اقدام 
نماي��د ول��ي در تاريخ برگزاري پروژه يا آزمون عملي، غايب جلس��ه آزمون باش��د و يا اگر 
متقاض��ي در اي��ن مرحله اعالم عالقمن��دي ننمايد، نتيجه پروژه و يا آزم��ون عملي براي آنها 
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به صورت نمره »0« صفر منظور شده و نمره کل نهايي آنها با اعمال نمره صفر »0« محاسبه 
خواهد شد.

8- آن دسته از متقاضيان مجاز به انتخاب رشته که عالقمند به انتخاب رشته هاي تحصيلي 
مراکز و واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي هستند، مي بايست پس از اعالم نتيجه اوليه 
آزم��ون و دريافت کارنامه، براي اطالع از زمان و نحوه انتخاب رش��ته از تاريخ 1400/6/9 
 www.azmoon.org :به درگاه اطالع رس��اني مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسالمي به نشاني
مراجعه نمايند. انتخاب رشته براي رشته هاي دانشگاه آزاد اسالمي با استفاده از کد دسترسي 
من��درج در کارنام��ه اعالم نتايج اولي��ه آزمون بطور مجزا و از طريق دانش��گاه مذکور انجام 
مي پذيرد. متقاضياني که در يکي از رش��ته هاي دانش��گاه ها و مؤسس��ات آموزش عالي و يا 
دانش��گاه آزاد اسالمي پذيرفته شوند مي توانند به دلخواه خود منحصراً در يکي از مؤسسات 

ثبت نام و مشغول به تحصيل شوند.

ح( يادآوري هاي خيلي مهم  
1- متقاضيان دقت نمايند در س��تون مالحظات برخي رشته هاي تحصيلي، پذيرش با ضرايب 
يکي از گرايش هاي ديگر رشته عنوان گرديده، لذا متقاضياني که بر اساس نتيجه مندرج در 
کارنامه مجاز به انتخاب رشته يا گرايش درج شده در ستون مالحظات شده اند، مي توانند اين 
گون��ه محل ها را نيز در صورت تمايل انتخاب نمايند. همچنين در کنار عنوان رش��ته امتحاني 

در باالي جداول رشته هاي تحصيلي، کد ضريب مربوط به همين منظور نيز درج شده است.
2- ب��ا توجه به اينکه کد محل هاي انتخابي درج ش��ده در فرم انتخاب رش��ته اينترنتي پس 
از گرفت��ن تأييدي��ه به هيچ عنوان قابل تغيير و يا تعويض نيس��ت، به متقاضيان گرامي اکيداً 
توصيه مي گردد قبل از اقدام به تکميل نهايي فرم انتخاب رشته هاي تحصيلي خود، جزئيات 
و اطالعات مربوط به کد رش��ته هاي انتخابي )محل دانش��گاه، دوره، ميزان ش��هريه دوره هاي 

مختلف و ...( را مطالعه نموده و مد نظر داشته باشند.
3- آن دس��ته از متقاضياني که در آزمون کارشناس��ي ارش��د ناپيوسته سال 1400 پذيرفته 
ش��وند و داراي مدرک کارشناس��ي غير متناسب با رشته قبولي باش��ند، موظف به  گذراندن 
دروس پيش نياز )جبراني( به  تش��خيص گروه  آموزش��ي مربوط بوده و هزينه  دروس  پيش نياز 

)جبراني( نيز توسط دانشجو پرداخت مي شود.
4- ب��ا توجه ب��ه رأي هيئت عمومي دي��وان عدالت اداري به ش��ماره 726 م��ورخ 99/5/28 
دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره هاي غيرروزانه کارشناسي ارشدناپيوسته ) به شرط نداشتن 
مشکل نظام وظيفه براي برادران( مي توانند بدون انصراف از تحصيل، درآزمون کارشناسي ارشد 
سال1400 ثبت نام و شرکت نمايند. اين متقاضيان پس از اعالم نتايج نهايي در صورت قبولي 

بايد انصراف قطعي از رشته قبلي را به دانشگاه جديد محل تحصيل ارائه دهند.
5- همانگونه که در دفترچه ش��ماره يك آزمون کارشناس��ي ارشد ناپيوسته سال 1400 
درج گرديده، بر اس��اس مصوبه چهارمين جلس��ه شوراي س��نجش و پذيرش دانشجو در 
دوره ه��اي تحصيالت تکميلي م��ورخ 1395/10/18، دانش��جويان دوره روزانه در حال 
تحصيل در مقاطع دکتري و کارشناس��ي ارش��د ناپيوس��ته ) به اس��تثناي پذيرفته شدگان 
دوره هاي روزانه آزمون کارشناس��ي ارشد ناپيوسته سال1399 که حق شرکت در آزمون 
سال 1400 را نداشته اند(، براي شرکت در آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400 
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مي بايس��ت تا پايان مهلت مقرر ثبت نام در آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400 
)1399/9/26(، از تحصيل انصراف قطعي حاصل نموده باش��ند. در صورت عدم انصراف 
قطعي از تحصيل دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره روزانه ) ورودي هاي سال98 و قبل 
ازآن( در زمان مقرر، در صورت قبولي در آزمون کارشناس��ي ارشد ناپيوسته سال 1400، 

قبولي آنان در آزمون لغو و اقدامي نسبت به درخواست آنان، امکان پذير نخواهد بود. 
6- دارندگان مدارک تحصيلي معادل مي بايست حائز شرايط »آيين نامه شرکت دارندگان مدارک 
معادل و غيررسمي در آزمون هاي ورودي مقاطع باالتر« مصوبه جلسه 845 شوراي گسترش آموزش 
عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري که طي بخشنامه شماره 2/77633 مورخ 92/5/28 توسط 
معاونت آموزشي وزارت متبوع به تمامی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ابالغ گرديده، باشند. 
بديهي اس��ت آن عده از دارندگان مدارک معادل م��ورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و 
مدرک معادل س��ازمان امور اداری و استخدامی کشور که قبل از تاريخ ابالغ مصوبه جلسه شماره 
234 مورخ 77/9/3 ش��ورای عالی انقالب فرهنگی )مبنی بر ممنوعيت برگزاری دوره های معادل( 
در دوره های معادل پذيرفته شده اند، به شرط ارائه گواهی قبولی در آزمون جامع دارندگان مدارک 

معادل، می توانند در دوره کارشناسی ارشدناپيوسته شرکت نمايند.
7- براس��اس مصوبه جلس��ه 771 مورخ 1394/8/26 و نامه شماره 99/5714/دش مورخ 
99/4/30 شوراي عالي انقالب فرهنگي، همة دارندگان مدرک معادل که طي سال هاي 1377 
تا 1381 به دوره هاي مذکور راه يافته اند، حسب مورد از تسهيالت مصوبه شماره 2/77633 

مورخ 1394/5/28 براي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي باالتر برخوردار مي شوند.
8- انتخاب رشته اينترنتي منحصراً در محدوده زماني که از طريق اطالعيه ها منتشر مي شود 
صورت مي پذيرد، لذا آن دسته از متقاضياني که در موعد مقرر موفق به انتخاب رشته نشوند 

به منزله انصراف از ادامه مراحل آزمون تلقي خواهند شد.
9- نظر به  اينکه  بر اس��اس  نمره  کل  محاس��به  شده  براي  هر يك  از متقاضيان  گزينش  علمي  
انجام  مي گيرد، لذا ترتيب  تقدم  يا تأخر کد رشته محل هاي  انتخابي  توسط متقاضي  هيچگونه  
تأثير يا امتيازي  در گزينش  نهايي  نخواهد داش��ت  و منحصراً تقدم  کد محل  تحصيل  نشانگر 

ترتيب  عالقه  متقاضي  به  تحصيل  در محل  مربوط مي باشد. 
10- متقاضي��ان کدرش��ته محل هاي تحصيلي دوره ه��اي: نوبت دوم )ش��بانه(، مجازي، 
پردي��س خودگردان و مش��ترک، مؤسس��ات  آموزش عال��ي غيردولت��ي و غيرانتفاعي و 
يا داراي  ش��رايط خاص  و دانش��گاه پيام نور، ملزم به پرداخت  ش��هريه  مي باش��ند. لذا 
متقاضيان الزم اس��ت در خصوص ميزان ش��هريه دانش��گاه هاي پذيرنده دانشجو، ضمن 
مراجعه به درگاه هاي اطالع رساني دانشگاه هاي مربوط، توضيحات مندرج درشرايط و 
ضوابط دانش��گاه ها و موسسات آموزش عالي مندرج در انتهاي همين دفترچه راهنما را 

نيز به دقت مطالعه نمايند. 
 الزم به ذکر اس��ت که محل هاي تحصيل دوره هاي مختلف تحصيلي، در ذيل عنوان هر رش��ته و 
گرايش با ذکر عنوان دوره تحصيلي، نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل، ظرفيت، 

جنس پذيرش و توضيحات مربوط، در جداول رشته هاي تحصيلي به صورت يکجا درج شده است.
11- نظ��ر به  اينک��ه  امکان  افزايش  و يا کاه��ش  ظرفيت  پذيرش  دانش��جو در برخي  از کد 
رشته  محل هاي  تحصيلي  مندرج  در اين  دفترچه بر اساس  درخواست  دانشگاه ها و مؤسسات  
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آموزش  عالي  ذيربط خواهد بود، لذا بديهي  اس��ت  که بر اس��اس  ظرفيت  تغيير يافته  گزينش 
نهايي  انجام  مي گيرد.

12- متقاضيان  بايد حداکثر تا تاريخ 1400/6/31 فارغ التحصيل  ش��وند، در غير اينصورت  
قبولي  آنان لغو مي گردد.

تبص�ره : چنانچه به داليلي احتم��ال فارغ التحصيلي خود را تا تاريخ فوق نمي دهيد الزم 
اس��ت حداکثر تا تاريخ 1400/6/20 درخواس��ت انصراف از گزينش در رش��ته های 
انتخاب��ی را به همراه تصوير شناس��نامه و يا کارت ملی به س��ازمان س��نجش  به روش 
الکترونيک��ی ک��ه دربند 20 صفحه 22 همين دفترچه راهنما توضيح داده ش��ده اس��ت 
ارس��ال نماييد تا از گزينش  نهايي  حذف  گرديد.   به  درخواس��ت هايي  که  بعد از تاريخ 
تعيين ش��ده به  اين  س��ازمان  واصل  شود ترتيب  اثر داده  نخواهد شد و تمامی تبعات آن 

متوجه شخص متقاضي خواهد بود.
13- به  منظور آگاهي از نتيجه  گزينش  نهايي در آزمون  ورودي  کارشناس��ي ارشد ناپيوسته 
سال  1400، کارنامه اي  حاوي  اطالعات  الزم  پس  از استخراج فهرست  قبول شدگان  نهايي از 

طريق درگاه اطالع رساني اين سازمان در اختيار متقاضيان قرار داده خواهد شد.
14- نظر به اينکه تغيير رشته، تغيير گرايش و انتقال دانشجويان در مقطع کارشناسي ارشد در 
حيطه وظايف سازمان سنجش آموزش کشور نبوده و هيچگونه اقدامي نيز از سوي اين سازمان 
ميسر نمي باشد به متقاضيان تأکيد مي گردد به هنگام انتخاب رشته خود دقت الزم را بعمل آورند.

15- چنانچه تعداد ثبت نام شدگان در دوره هاي مجازي و پرديس خودگردان براي تشکيل 
کالس ب��ه حدنصاب نرس��د و با توجه به تعداد ثبت نام کنندگان در کدرش��ته محل مربوط 
امکان تش��کيل کالس وجود نداش��ته باش��د، نس��بت به انتقال فرد يا افراد پذيرفته شده به 
ساير اولويت هاي داراي نمره علمي الزم، اقدام خواهد شد. در غير اين صورت اقدام ديگري 

امکان پذير نبوده و فرد مي تواند در آزمون سال آينده شرکت نمايد.   
16- به متقاضيان توصيه مي گردد قبل از اقدام به انتخاب رشته هاي تحصيلي در اينترنت، کد 
رش��ته محل هاي انتخابي خود را به ترتيب عالقه در فرم نمونه مندرج در انتهاي اين دفترچه 
درج و سپس به درگاه اطالع رساني اين سازمان مراجعه تا در مدت زمان کوتاه تر و خطاي 

کمتري نسبت به تکميل فرم انتخاب رشته هاي تحصيلي خود اقدام نمايند.
17- رعايت ش��رايط و ضوابط در رش��ته هايي که داراي ش��رايط و ضوابط خاصي بوده و اين 
شرايط در دفترچه هاي راهنما و يا اطالعيه هاي اين سازمان به اطالع متقاضيان رسيده است، 
به عهده متقاضيان مي باشد و چنانچه متقاضيان فاقد شرايط، نسبت به انتخاب اينگونه رشته ها 
مبادرت نموده و در آنها قبول شوند، تمامی تبعات ناشي از آن صرفاً متوجه خود اين متقاضيان 

بوده و مسئوليتي به عهده اين سازمان نخواهد بود.
18- کد محل هاي  انتخابي  مندرج  در فرم  انتخاب  رشته هاي  تحصيلي  اينترنتي پس  از تکميل  

و تأييد نهايي و اتمام مهلت ويرايش به  هيچ  عنوان  قابل  تغيير و يا تعويض  نيست .
19- هر زمان  مش��خص  ش��ود که  متقاضي ، حقايقي را عمداً يا س��هواً کتمان  نموده ، در هر مرحله 
 )انتخاب رش��ته ، پذيرفته ش��دن ، ثبت نام، حين  تحصيل   و ...( که باشد، قبولي وي در اين آزمون  لغو و 
از شرکت در آزمون  سال  بعد نيز محروم  خواهد شد و حق هرگونه اعتراضي از وي سلب مي گردد.



22          دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400

20- باتوجه به عدم پذيرش حضوری متقاضيان به منظور جلوگيری از شيوع ويروس کرونا و در جهت 
تسريع در بررسی و ثبت درخواستها به صورت الکترونيکی، متقاضيان می توانند به سيستم پيشخوان 
 http://darkhast.sanjesh.org :خدمات الکترونيکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس 
مراجعه و درخواس��تهاي خود را به همراه مستندات الزم ثبت نمايند. پس از ثبت درخواست، 
برای متقاضي ش��ماره نامه و کدرهگيری از طريق پيام کوتاه ارس��ال می شود. متقاضيان می 
توانند پس از دريافت شماره و کد رهگيری از طريق پيام کوتاه، به پورتال رهگيری الکترونيکی 
مکاتب��ات به آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد و از آخرين وضعيت درخواس��ت 

خود مطلع شوند.
يادداشت:

1- هرگونه تغيير از طريق هفته نامه پيك س��نجش )هفته نامه خبري و اطالع رساني سازمان 
س��نجش آموزش کش��ور( و يا درگاه اطالع رساني اين س��ازمان و در صورت لزوم از طريق 

رسانه هاي گروهي اعالم خواهد شد. 

سيستم پاسخگويي

سراسری

دسترسی سريع

2- متقاضي��ان در صورت لزوم مي توانن��د از طريق روش 
اشاره شده در بند 20 همين صفحه و يا سيستم پاسخگويي 
اينترنتي با اين س��ازمان مکاتبه نموده و يا با شماره تلفن:  

42163-021  تماس حاصل نمايند.

اگر اطالعات ثبت نامي خود را فراموش كرده ايد
 اگر اطالعات ثبت نامي خود را در دس��ترس نداريد، اين 

اطالعات را از دو راه مي توانيد دريافت کنيد: 
 )http://request.sanjesh.org( راه اول: وارد سامانه پاسخگويي سازمان سنجش به نشاني

شويد.
- اگر قبالً در اين س��امانه عضو نبوده ايد، الزم اس��ت با وارد کردن اطالعات فردي در اين 

سامانه عضو شويد.
- بعد از عضويت، رمز عبور به  رايانامه )ايميل(  ش��ما فرستاده مي شود )در وارد کردن ايميل 

معتبر دقت کنيد(.
- با نام کاربري )که خودتان انتخاب مي کنيد( و رمز عبور، مي توانيد وارد سامانه شويد.

- در قس��مت درخواست جديد و پس از انتخاب آزمون سال، اطالعات ثبت نامي خود را 
مي توانيد ببينيد.

راه دوم- م��ي توانيد با تلفن گوياي روابط عمومي س��ازمان س��نجش )42163-021( تماس 
بگيريد.

اين تلفن به دليل مراجعه زياد ممکن است اشغال باشد.
- ابتدا کليد 3 )آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته( و سپس کليد 3 را انتخاب کنيد.

- سپس کد ملي و سريال شش رقمي شناسنامه تان را وارد کنيد.
- پس از انجام مراحل باال، اطالعات ثبت نامي شما اعالم مي شود.
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

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

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 10001  دانشگاه اراك زبان و ادبيات فارسي 17 -  

 روزانه 10002  دانشگاه اروميه زبان و ادبيات فارسي 18 - 
 روزانه 10003  دانشگاه اصفهان زبان و ادبيات فارسي 12 - 

 روزانه 10004  تهران -الزهرا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه  زبان و ادبيات فارسي 16 - فقط زن
 روزانه 10005  دانشگاه ايالم زبان و ادبيات فارسي 4 - 
 روزانه 10006  دانشگاه بجنورد زبان و ادبيات فارسي 12 - 
 روزانه 10007  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  زبان و ادبيات فارسي 14 - 
 روزانه 10008  قزوين -بين المللي امام خميني (ره ) دانشگاه  زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 روزانه 10009  دانشگاه بيرجند زبان و ادبيات فارسي 12 - 
 روزانه 10010  دانشگاه تبريز زبان و ادبيات فارسي 7 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 10011  تهران -دبير شهيد رجايي دانشگاه تربيت  زبان و ادبيات فارسي 5 -

 روزانه 10012  دانشگاه تربيت مدرس زبان و ادبيات فارسي 5 - 
 روزانه 10013  دانشگاه تربيت مدرس زبان و ادبيات فارسي 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 10014  دانشگاه تهران زبان و ادبيات فارسي 10 - 
 روزانه 10015  جهرمدانشگاه  زبان و ادبيات فارسي 10 - 
 روزانه 10016  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 روزانه 10017  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  زبان و ادبيات فارسي 24 - 
 روزانه 10018  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار زبان و ادبيات فارسي 5 - 
 روزانه 10019  كرمانشاه -دانشگاه رازي  و ادبيات فارسي زبان 11 - 
 روزانه 10020  دانشگاه زابل زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 روزانه 10021  دانشگاه زنجان زبان و ادبيات فارسي 11 - 
 روزانه 10022  كازرون -دانشگاه سلمان فارسي  زبان و ادبيات فارسي 12 - 
 روزانه 10023  دانشگاه سمنان زبان و ادبيات فارسي 7 - 
 روزانه 10024  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 روزانه 10025  دانشگاه شهركرد زبان و ادبيات فارسي 6 - 
 روزانه 10026  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  زبان و ادبيات فارسي 17 - 
 روزانه 10027  تهران -شهيد بهشتي  دانشگاه زبان و ادبيات فارسي 7 - 
 روزانه 10028  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 روزانه 10029  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 روزانه 10030  دانشگاه شيراز زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 روزانه 10031  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  زبان و ادبيات فارسي 15 - 
 روزانه 10032  دانشگاه فردوسي مشهد زبان و ادبيات فارسي 7 - 

 روزانه 10033  دانشگاه قم زبان و ادبيات فارسي 10 - فقط زن
 روزانه 10034  دانشگاه قم زبان و ادبيات فارسي 10 - فقط مرد

 روزانه 10035  كاشاندانشگاه  زبان و ادبيات فارسي 9 - 
 روزانه 10036  سنندج -دانشگاه كردستان  زبان و ادبيات فارسي 26 - 
 روزانه 10037  گرگان -دانشگاه گلستان  زبان و ادبيات فارسي 12 - 
 روزانه 10038  دانشگاه گنبد زبان و ادبيات فارسي 10 - 
 روزانه 10039  رشت -دانشگاه گيالن  زبان و ادبيات فارسي 10 - 
 روزانه 10040  خرم آباد -دانشگاه لرستان  زبان و ادبيات فارسي 12 - 
 روزانه 10041  بابلسر -دانشگاه مازندران  زبان و ادبيات فارسي 24 - 
 روزانه 10042  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  زبان و ادبيات فارسي 10 - 
 روزانه 10043  دانشگاه نيشابور زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 روزانه 10044  ايرانشهر -دانشگاه واليت  زبان و ادبيات فارسي 12 - 
 روزانه 10045  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  زبان و ادبيات فارسي 21 - 
 روزانه 10046  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  زبان و ادبيات فارسي 6 - 
 روزانه 10047  دانشگاه ياسوج زبان و ادبيات فارسي 24 - 
 روزانه 10048  دانشگاه يزد زبان و ادبيات فارسي 15 - 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

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

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 10049  دانشگاه اراك فارسيزبان و ادبيات  8 - 
 نوبت دوم 10050  دانشگاه اروميه زبان و ادبيات فارسي 2 - 
 نوبت دوم 10051  دانشگاه اصفهان زبان و ادبيات فارسي 3 - 

 نوبت دوم 10052  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  زبان و ادبيات فارسي 5 - فقط زن
 نوبت دوم 10053  دانشگاه ايالم فارسيزبان و ادبيات  4 - 
 نوبت دوم 10054  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  زبان و ادبيات فارسي 7 - 
 نوبت دوم 10055  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  زبان و ادبيات فارسي 2 - 
 نوبت دوم 10056  دانشگاه بيرجند زبان و ادبيات فارسي 2 - 
 نوبت دوم 10057  دانشگاه تبريز ادبيات فارسي زبان و 4 - 

وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
 مشخصات و شرايط دانشگاه

 نوبت دوم 26139  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  زبان و ادبيات فارسي 5 -

 نوبت دوم 10058  دانشگاه تربيت مدرس فارسيزبان و ادبيات  1 - 
 نوبت دوم 10059  دانشگاه تهران زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 نوبت دوم 10060  دانشگاه جهرم زبان و ادبيات فارسي 4 - 
 نوبت دوم 10061  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  زبان و ادبيات فارسي 1 - 
 نوبت دوم 10062  تهران (محل تحصيل كرج) -خوارزمي دانشگاه  زبان و ادبيات فارسي 12 - 
 نوبت دوم 10063  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار زبان و ادبيات فارسي 3 - 
 نوبت دوم 10064  دانشگاه زابل زبان و ادبيات فارسي 4 - 
 نوبت دوم 10065  دانشگاه زنجان زبان و ادبيات فارسي 2 - 
 نوبت دوم 10066  كازرون -دانشگاه سلمان فارسي  فارسيزبان و ادبيات  5 - 
 نوبت دوم 10067  دانشگاه سمنان زبان و ادبيات فارسي 3 - 
 نوبت دوم 10068  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  زبان و ادبيات فارسي 2 - 
 نوبت دوم 10069  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  زبان و ادبيات فارسي 7 - 
 نوبت دوم 10070  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  زبان و ادبيات فارسي 5 - 
 نوبت دوم 10071  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 نوبت دوم 10072  دانشگاه فردوسي مشهد زبان و ادبيات فارسي 2 - 
دومنوبت  10073  دانشگاه كاشان زبان و ادبيات فارسي 4 -   
 نوبت دوم 10074  گرگان -دانشگاه گلستان  زبان و ادبيات فارسي 3 - 
 نوبت دوم 10075  رشت -دانشگاه گيالن  زبان و ادبيات فارسي 4 - 
 نوبت دوم 10076  بابلسر -دانشگاه مازندران  زبان و ادبيات فارسي 15 - 
 نوبت دوم 10077  دانشگاه نيشابور زبان و ادبيات فارسي 3 - 
 نوبت دوم 10078  ايرانشهر -دانشگاه واليت  زبان و ادبيات فارسي 6 - 
 نوبت دوم 10079  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  زبان و ادبيات فارسي 6 - 
 نوبت دوم 10080  دانشگاه ياسوج زبان و ادبيات فارسي 3 - 
 نوبت دوم 10081  دانشگاه يزد زبان و ادبيات فارسي 6 - 
 پرديس خودگردان 10082  دانشگاه اصفهان ادبيات فارسيزبان و  1 - 
 زبان و ادبيات فارسي 10 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 10083  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

خودگردان پرديس 10084  دانشگاه زابل زبان و ادبيات فارسي 8 -  

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 10085  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زبان و ادبيات فارسي 6 -
 پيام نور 10086  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 پيام نور 10087  مركز شبستر -استان آذربايجان شرقي دانشگاه پيام نور  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10088  مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 پيام نور 10089  مركز مرند -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10090  واحد بستان آباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  فارسيزبان و ادبيات  20 - 
 پيام نور 10091  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي 8 - 
نورپيام  10092  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي 8 -   
 پيام نور 10093  مركز مياندواب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10094  مركز نقده -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10095  آران و بيدگلمركز  -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10096  مركز اردستان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10097  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10098  مركز خوانسار -اصفهان دانشگاه پيام نور استان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

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

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 پيام نور 10099  مركز زرين شهر -استان اصفهان دانشگاه پيام نور  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10100  مركز نجف اباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 پيام نور 10101  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10102  مركز ايالم -استان ايالم  دانشگاه پيام نور زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10103  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10104  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10105  مركز پاكدشت -استان تهران دانشگاه پيام نور  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10106  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10107  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10108  واحد لواسانات -استان تهران دانشگاه پيام نور  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 زبان و ادبيات فارسي 8 - 

 -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 پيام نور 10109  مركز شهركرد

 زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 

 پيام نور 10110  مركز فارسان
 پيام نور 10111  مركز فريمان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  ادبيات فارسيزبان و  20 - 
 پيام نور 10112  مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10113  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10114  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10115  مركز بجنورد -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10116  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 پيام نور 10117  مركز رامهرمز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 پيام نور 10118  مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10119  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10120  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10121  مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10122  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10123  مركز تاكستان -دانشگاه پيام نور استان قزوين  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10124  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10125  مركز بيجار -دانشگاه پيام نور استان كردستان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10126  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10127  مركز جيرفت -دانشگاه پيام نور استان كرمان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10128  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 زبان و ادبيات فارسي 20 - 

 -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
 پيام نور 10129  مركز دوگنبدان

 پيام نور 10130  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 پيام نور 10131  اليگودرزمركز  -دانشگاه پيام نور استان لرستان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10132  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10133  مركز آمل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10134  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10135  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10136  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10137  مركز محمود آباد -مازندران دانشگاه پيام نور استان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10138  مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10139  مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10140  واحد ابوموسي -استان هرمزگان دانشگاه پيام نور  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10141  مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10142  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10143  مركز اردكان -استان يزد دانشگاه پيام نور  زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 پيام نور 10144  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 پيام نور 10145  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10146  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10147  مركز اروند -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 مجازي پيام نور 10148  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
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 ) 1ضريب  زبان و ادبيات فارسي (كد - 1101 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 مجازي پيام نور 10149  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10150  مركز نقده -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي 40 - محورآموزش 

 مجازي پيام نور 10151  مركز آران و بيدگل -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10152  مركز كرج -پيام نور استان البرز دانشگاه  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10153  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10154  واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور

 زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 

 مجازي پيام نور 10155  مركز شهركرد

 مجازي پيام نور 10156  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10157  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10158  مركز بجنورد -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10159  اهوازمركز  -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10160  مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10161  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10162  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  فارسي زبان و ادبيات 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10163  مركز بيجار -دانشگاه پيام نور استان كردستان  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10164  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10165  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10166  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10167  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10168  مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
پيام نورمجازي  10169  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور  

 مجازي پيام نور 10170  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10171  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 10172  تهران -المللي اهل بيت(ع) دانشگاه غيرانتفاعي بين  زبان و ادبيات فارسي 3 - 
 غيرانتفاعي 10173  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  زبان و ادبيات فارسي 15 - 

 غيرانتفاعي 10174  موسسه غير انتفاعي فاطميه شيراز (ويژه خواهران) زبان و ادبيات فارسي 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 10175  شيراز -غيرانتفاعي حافظ موسسه  زبان و ادبيات فارسي 3 - 

 ) 2زبان و ادبيات فارسي (كد ضريب  - 1101

  - 4 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 روزانه 10176  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 روزانه 10177  دانشگاه شيراز

 - 10 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 روزانه 10178  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 6 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 روزانه 10179  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 - 4 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 نوبت دوم 10180  رشت -دانشگاه گيالن 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 4 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 پرديس خودگردان 10181  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 20 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 پيام نور 10182  مركز بوكان -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

 - 8 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 پيام نور 10183  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

 - 8 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 پيام نور 10184  مركز نجف اباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 20 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 پيام نور 10185  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 پيام نور 10186  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2ضريب زبان و ادبيات فارسي (كد  - 1101 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 8 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان

 -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
نورپيام  10187  مركز شهركرد  

 - 8 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 پيام نور 10188  مركز رامهرمز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 - 20 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 پيام نور 10189  مركز داراب -دانشگاه پيام نور استان فارس 

 - 8 
گرايش ادبيات زبان و ادبيات فارسي 

 كودك و نوجوان
 پيام نور 10190  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 

 - 8 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 پيام نور 10191  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 - 8 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 پيام نور 10192  مركز تفت -نور استان يزد  دانشگاه پيام

 - 20 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 پيام نور 10193  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 - 20 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 پيام نور 10194  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 40 - آموزش محور
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 مجازي پيام نور 10195  مركز مرند -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 

 40 - آموزش محور
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 مجازي پيام نور 10196  مركز نجف اباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 40 - آموزش محور
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 مجازي پيام نور 10197  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم 

 8 - آموزش محور
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 مجازي پيام نور 10198  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 

 40 - آموزش محور
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 مجازي پيام نور 10199  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 40 - آموزش محور
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان

 -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 مجازي پيام نور 10200  فارسان مركز

 40 - آموزش محور
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 مجازي پيام نور 10201  مركز فريمان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 40 - آموزش محور
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 مجازي پيام نور 10202  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 40 - آموزش محور
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 مجازي پيام نور 10203  مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس 

 8 - آموزش محور
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 مجازي پيام نور 10204  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان 

 40 - آموزش محور
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 مجازي پيام نور 10205  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 

 40 - آموزش محور
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 مجازي پيام نور 10206  مركز آمل -مازندران دانشگاه پيام نور استان 

 40 - آموزش محور
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 مجازي پيام نور 10207  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 

 40 - آموزش محور
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 مجازي پيام نور 10208  مركز يزد -يزد دانشگاه پيام نور استان 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط زن -

- 15 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 كودك و نوجوان
 غيرانتفاعي 10209  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 ) 3زبان و ادبيات فارسي (كد ضريب  - 1101
 روزانه 10210  دانشگاه تبريز پايداري زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 7 -  

 روزانه 10211  دانشگاه تهران زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 6 - 
 روزانه 10212  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 8 - 
 روزانه 10213  بوشهر -خليج فارس دانشگاه  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 8 - 
 روزانه 10214  كرمانشاه -دانشگاه رازي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 7 - 
 روزانه 10215  دانشگاه سمنان زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 7 - 
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  ) 3زبان و ادبيات فارسي (كد ضريب  - 1101 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 10216  تهران -دانشگاه شاهد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 8 -
 روزانه 10217  دانشگاه شهركرد زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 5 - 
 روزانه 10218  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 14 - 
 روزانه 10219  دانشگاه شيراز زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 4 - 
 روزانه 10220  خرم آباد -دانشگاه لرستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 8 - 
 روزانه 10221  دانشگاه يزد زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 10 - 
 نوبت دوم 10222  دانشگاه تبريز زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 4 - 
 نوبت دوم 10223  دانشگاه تهران زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 4 - 
 نوبت دوم 10224  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 1 - 
 نوبت دوم 10225  دانشگاه سمنان زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 3 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 10226  تهران -دانشگاه شاهد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 4 -
 نوبت دوم 10227  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 7 - 
 نوبت دوم 10228  دانشگاه يزد زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 4 - 
 پيام نور 10229  مركز برازجان -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 20 - 
 پيام نور 10230  واحد شهر جديد پرديس -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 20 - 
 پيام نور 10231  مركز اوز -دانشگاه پيام نور استان فارس  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 20 - 
 پيام نور 10232  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد  و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداريزبان  8 - 
 مجازي پيام نور 10233  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10234  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  گرايش ادبيات پايداري زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10235  مركز برازجان -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10236  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  پايداري زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10237  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10238  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10239  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10240  مركز همدان -پيام نور استان همدان دانشگاه  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10241  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10242  مركز يزد -يزد دانشگاه پيام نور استان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10243  مركز اروند -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 10244  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 10 - 
 غيرانتفاعي 10245  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 2 - 

 ) 4زبان و ادبيات فارسي (كد ضريب  - 1101
 روزانه 10246  دانشگاه اراك زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 11 -  

 روزانه 10247  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 6 - 
 روزانه 10248  دانشگاه بيرجند زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 12 - 
 روزانه 10249  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 8 - 
 روزانه 10250  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ادبيات تطبيقيزبان و ادبيات فارسي گرايش  9 - 
 روزانه 10251  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 14 - 
 روزانه 10252  دانشگاه فردوسي مشهد زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 5 - 
 روزانه 10253  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  تطبيقي زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 10 - 
 روزانه 10254  دانشگاه تربيت مدرس زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 5 - 
 روزانه 10255  دانشگاه شيراز زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 4 - 
 روزانه 10256  خرم آباد - دانشگاه لرستان زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 8 - 
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 5 -   روزانه 10257  دانشگاه اصفهان
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 5 -   روزانه 10258  دانشگاه تربيت مدرس
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 1 - فاقد خوابگاه  روزانه 10259  تربيت مدرسدانشگاه 
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 7 -   روزانه 10260  دانشگاه فردوسي مشهد
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 10 -   روزانه 10261  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش

زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 20 -  روزانه 10262  پرديس بحر العلوم شهركرد -دانشگاه فرهنگيان 
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 ) 4زبان و ادبيات فارسي (كد ضريب  - 1101 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 20 -  روزانه 10263  پرديس دكتر شريعتي ساري -دانشگاه فرهنگيان 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسيزبان و  15 -  روزانه 10264  پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 20 -  روزانه 10265  پرديس شهيد باهنر كرمان -دانشگاه فرهنگيان 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 20 -  روزانه 10266  پرديس شهيد رجايي اروميه -دانشگاه فرهنگيان 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
زبان فارسيزبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش  20 -  روزانه 10267  پرديس شهيد رجايي شيراز -دانشگاه فرهنگيان 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 20 -  روزانه 10268  پرديس شهيد مطهري زاهدان -دانشگاه فرهنگيان 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 20 -  روزانه 10269  پرديس شهيد مفتح شهرري -دانشگاه فرهنگيان 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 20 -  روزانه 10270  پرديس شهيد مقصودي همدان -فرهنگيان دانشگاه 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 20 -  روزانه 10271  پرديس عالمه اميني تبريز -دانشگاه فرهنگيان 

زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 12 -   روزانه 10272  دانشگاه بيرجند
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 6 -   روزانه 10273  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 6 -   روزانه 10274  دانشگاه شهركرد
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 10 -   روزانه 10275  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 4 -   روزانه 10276  دانشگاه اصفهان
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 6 -   روزانه 10277  كازرون -دانشگاه سلمان فارسي 

محل تحصيل  -فقط زن 
 پرديس خواهران

و نگارشزبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش  7 -  روزانه 10278  دانشگاه كاشان
 روزانه 10279  رشت -دانشگاه گيالن  زبان و ادبيات فارسي گرايش نظريه و نقد ادبي 10 - 
 روزانه 10280  دانشگاه شهركرد زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات معاصر 6 - 
 روزانه 10281  تبريز -آذربايجان دانشگاه شهيد مدني  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات معاصر 8 - 
 روزانه 10282  ايرانشهر -دانشگاه واليت  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات معاصر 10 - 
 نوبت دوم 10283  دانشگاه اراك زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 5 - 
 نوبت دوم 10284  قزوين -امام خميني (ره ) دانشگاه بين المللي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 2 - 
 نوبت دوم 10285  دانشگاه بيرجند زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 2 - 
 نوبت دوم 10286  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 1 - 
 نوبت دوم 10287  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 7 - 
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 2 -   نوبت دوم 10288  دانشگاه اصفهان
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 1 -   نوبت دوم 10289  دانشگاه تربيت مدرس
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 2 -   نوبت دوم 10290  دانشگاه فردوسي مشهد
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 2 -   نوبت دوم 10291  دانشگاه بيرجند
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 6 -   نوبت دوم 10292  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 3 -   نوبت دوم 10293  اصفهاندانشگاه 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 2 -   نوبت دوم 10294  كازرون -دانشگاه سلمان فارسي 

محل تحصيل  -فقط زن 
 پرديس خواهران

زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 1 -  نوبت دوم 10295  دانشگاه كاشان
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 ) 4(كد ضريب زبان و ادبيات فارسي  - 1101 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 10296  رشت -دانشگاه گيالن  زبان و ادبيات فارسي گرايش نظريه و نقد ادبي 4 - 
 نوبت دوم 10297  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  ادبيات معاصرزبان و ادبيات فارسي گرايش  5 - 
 نوبت دوم 10298  ايرانشهر -دانشگاه واليت  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات معاصر 6 - 
نور پيام 10299  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 8 -   
 پيام نور 10300  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 8 - 
 پيام نور 10301  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 20 - 
 پيام نور 10302  مركز بوانات -دانشگاه پيام نور استان فارس  ادبيات تطبيقيزبان و ادبيات فارسي گرايش  20 - 
 پيام نور 10303  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 8 - 
 پيام نور 10304  مركز تالش -دانشگاه پيام نور استان گيالن  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 20 - 
 پيام نور 10305  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 8 - 
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 20 -   پيام نور 10306  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
آموزش زبان فارسيزبان و ادبيات فارسي گرايش  20 -   پيام نور 10307  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 20 -   پيام نور 10308  مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 20 -   پيام نور 10309  مركز مهريز -استان يزد دانشگاه پيام نور 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 8 -   پيام نور 10310  مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 20 -   پيام نور 10311  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 8 -   پيام نور 10312  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 مجازي پيام نور 10313 مركز مياندواب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10314  مركز زرين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي زبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10315  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10316  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  فارسي گرايش ادبيات تطبيقيزبان و ادبيات  8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10317  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10318  مركز رامهرمز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  ادبيات تطبيقيزبان و ادبيات فارسي گرايش  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10319  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10320  مركز بوانات -دانشگاه پيام نور استان فارس  تطبيقيزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10321  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10322  مركز خرم اباد -پيام نور استان لرستان دانشگاه  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10323  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10324  مركز دليجان -استان مركزي دانشگاه پيام نور  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10325  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10326  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10327  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10328  مركز شبستر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10329  مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
نورمجازي پيام  10330  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور  

 مجازي پيام نور 10331  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10332  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10333  مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10334  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10335  مركز تاكستان -دانشگاه پيام نور استان قزوين  ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامهزبان و  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10336  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10337  مركز جيرفت -دانشگاه پيام نور استان كرمان  گرايش ادبيات عامهزبان و ادبيات فارسي  40 - آموزش محور

 زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 

 مجازي پيام نور 10338  مركز دوگنبدان

 مجازي پيام نور 10339  مركز اليگودرز -دانشگاه پيام نور استان لرستان  گرايش ادبيات عامهزبان و ادبيات فارسي  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10340  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10341  مركز محمود آباد -دانشگاه پيام نور استان مازندران  عامه زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10342  مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10343  مركز همدان -پيام نور استان همدان  دانشگاه زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10344  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10345  مركز اصفهان -اصفهان دانشگاه پيام نور استان 
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10346  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
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 ) 4زبان و ادبيات فارسي (كد ضريب  - 1101 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10347  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد 
و نگارش زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10348  مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10349  مركز اردستان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
نگارش زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10350  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 8 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10351  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10352  مركز سمنان -پيام نور استان سمنان دانشگاه 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10353  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 8 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10354  مركز سنندج -كردستان  دانشگاه پيام نور استان
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10355  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10356  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10357  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد 
 غيرانتفاعي 10358  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 2 - 
و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسيزبان  4 -   غيرانتفاعي 10359  ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 8 -   غيرانتفاعي 10360  ساري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش 

 ) 1علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102
 روزانه 10361  دانشگاه اصفهان سينوپتيكآب و هواشناسي گرايش  4 -  

 روزانه 10362  دانشگاه تهران آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 5 - 
 روزانه 10363  تهران -دانشگاه خوارزمي  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 6 - محل تحصيل تهران

 روزانه 10364  دانشگاه زنجان آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 5 - 
 روزانه 10365  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 11 - 
 روزانه 10366  دانشگاه فردوسي مشهد آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 5 - 
 روزانه 10367  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 8 - 
 روزانه 10368  دانشگاه تبريز آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 6 - 
 روزانه 10369  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم - 6 
 روزانه 10370  دانشگاه فردوسي مشهد آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 5 - 
 روزانه 10371  گرگان -دانشگاه گلستان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 7 - 
 روزانه 10372  خرم آباد -دانشگاه لرستان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 8 - 
 روزانه 10373  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 6 - 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 6 -   روزانه 10374  دانشگاه تبريز
گرايش آب و هواشناسي محيطيآب و هواشناسي  5 -   روزانه 10375  دانشگاه تهران
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 16 -   روزانه 10376  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 6 -   روزانه 10377  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
هواشناسي محيطي آب و هواشناسي گرايش آب و 5 -   روزانه 10378  دانشگاه زنجان
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 8 -   روزانه 10379  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 14 -   روزانه 10380  سنندج -دانشگاه كردستان 
هواشناسي محيطيآب و هواشناسي گرايش آب و  9 -   روزانه 10381  بابلسر -دانشگاه مازندران 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 8 -   روزانه 10382  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 4 -   روزانه 10383  دانشگاه يزد
 نوبت دوم 10384  اصفهان دانشگاه آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 2 - 
 نوبت دوم 10385  دانشگاه تهران آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 4 - 

 نوبت دوم 10386  تهران -دانشگاه خوارزمي  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 2 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 10387  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 2 - 
 نوبت دوم 10388  دانشگاه فردوسي مشهد آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 2 - 
 نوبت دوم 10389  دانشگاه تبريز آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 4 - 
 نوبت دوم 10390  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم - 2 
 نوبت دوم 10391  دانشگاه فردوسي مشهد تغيير اقليمآب و هواشناسي گرايش  2 - 
 نوبت دوم 10392  گرگان -دانشگاه گلستان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 3 - 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 4 -   نوبت دوم 10393  دانشگاه تبريز
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 4 -   نوبت دوم 10394  تهراندانشگاه 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 4 -   نوبت دوم 10395  بابلسر -دانشگاه مازندران 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 3 -   نوبت دوم 10396  دانشگاه يزد
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 ) 1علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 10397  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 2 -
 پيام نور 10398  مركز اصفهان -نور استان اصفهان دانشگاه پيام  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 8 - 
 پيام نور 10399  واحد سقز -دانشگاه پيام نور استان كردستان  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 8 - 
 پيام نور 10400  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 - 
 پيام نور 10401  مركز آران و بيدگل -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  هواشناسي گرايش تغيير اقليمآب و  20 - 
 پيام نور 10402  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 8 - 
 پيام نور 10403  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 - 
 پيام نور 10404  واحد سقز -دانشگاه پيام نور استان كردستان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 8 - 
 پيام نور 10405 مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 - 
 پيام نور 10406  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  تغيير اقليم آب و هواشناسي گرايش 20 - 
 پيام نور 10407  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 - 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 8 -   پيام نور 10408  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 20 -   پيام نور 10409  مركز اوز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 8 -   پيام نور 10410  واحد سقز -دانشگاه پيام نور استان كردستان 
هواشناسي محيطيآب و هواشناسي گرايش آب و  20 -   پيام نور 10411  واحد ابركوه -دانشگاه پيام نور استان يزد 
 مجازي پيام نور 10412  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 15 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10413  واحد سقز -كردستان دانشگاه پيام نور استان  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10414  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10415  بيدگلمركز آران و  -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10416  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 15 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10417  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10418  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 40 - آموزش محور
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 15 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10419  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطيآب و  40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10420  مركز اوز -دانشگاه پيام نور استان فارس 

 ) 2علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 5 -    روزانه 10421  دانشگاه تهران

ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري - 6   روزانه 10422  تهران (محل تحصيل كرج) -خوارزمي دانشگاه 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 5 -   روزانه 10423  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 7 -   روزانه 10424  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
نظري ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي 8 -   روزانه 10425  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
 - 5 

ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و 
 آمايش محيط

 روزانه 10426  دانشگاه اصفهان

 - 6 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و 

 آمايش محيط
 روزانه 10427  دانشگاه تبريز

 - 5 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و 

 آمايش محيط
 روزانه 10428  دانشگاه تهران

 - 10 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و 

 آمايش محيط
 روزانه 10429  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 6 - محل تحصيل تهران
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و 

 آمايش محيط
 روزانه 10430  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 6 
ژئومورفولوژي و ژئومورفولوژي گرايش 

 آمايش محيط
 روزانه 10431  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 10 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و 

 آمايش محيط
 روزانه 10432  دانشگاه زنجان

 - 7 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و 

 آمايش محيط
 روزانه 10433  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 8 
گرايش ژئومورفولوژي و ژئومورفولوژي 
 آمايش محيط

 روزانه 10434  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 - 5 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و 

 آمايش محيط
 روزانه 10435  دانشگاه فردوسي مشهد
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 ) 2علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 9 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و 

 آمايش محيط
 روزانه 10436  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 9 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و 

 آمايش محيط
 روزانه 10437  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 8 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و 

 آمايش محيط
 روزانه 10438  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 4 -   نوبت دوم 10439  دانشگاه تهران
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري - 2   نوبت دوم 10440  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 1 -   نوبت دوم 10441  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 - 1 

ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و 
 آمايش محيط

 نوبت دوم 10442  دانشگاه اصفهان

 - 4 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و 

 آمايش محيط
 نوبت دوم 10443  دانشگاه تبريز

 - 4 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و 

 آمايش محيط
 نوبت دوم 10444  دانشگاه تهران

 2 - محل تحصيل تهران
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و 

 آمايش محيط
 نوبت دوم 10445  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 1 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و 

 آمايش محيط
 نوبت دوم 10446  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 1 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و 

 آمايش محيط
 نوبت دوم 10447  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 4 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و 

 آمايش محيط
 نوبت دوم 10448  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 40 - آموزش محور
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و 

 محيطآمايش 
 مجازي 10449  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 1 -  پرديس خودگردان 10450  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و 

 آمايش محيط
 پرديس خودگردان 10451  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و 

 آمايش محيط
 پرديس خودگردان 10452  بابلسر -دانشگاه مازندران 

ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 8 -   پيام نور 10453  مركز بيرجند - دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي
 - 8 

ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و 
 آمايش محيط

 پيام نور 10454  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 

 - 20 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و 

 آمايش محيط
 پيام نور 10455  مركز آباده -دانشگاه پيام نور استان فارس 

 - 20 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و 

 آمايش محيط
 پيام نور 10456  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان 

 ) 3علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102
شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 4 -    روزانه 10457  دانشگاه اصفهان

 روزانه 10458  دانشگاه ايالم هواشناسي محيطيآب و هواشناسي گرايش آب و  8 - 
 روزانه 10459  دانشگاه تهران آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 4 - 
 روزانه 10460  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 11 - 

 روزانه 10461  تهران -دانشگاه خوارزمي  هواشناسي محيطيآب و هواشناسي گرايش آب و  7 - محل تحصيل تهران
 روزانه 10462  دانشگاه زابل آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 3 - 
 روزانه 10463  دانشگاه زنجان آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 6 - 
 روزانه 10464  زاهدان -سيستان و بلوچستان دانشگاه  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 7 - 
 روزانه 10465  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 5 - 
 روزانه 10466  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 10 - 
 روزانه 10467  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  محيطيآب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي  12 - 
 روزانه 10468  دانشگاه فردوسي مشهد آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 7 - 
 روزانه 10469  دانشگاه كاشان آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 8 - 
 روزانه 10470  بابلسر -مازندران دانشگاه  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 11 - 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 3علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 10471  مراغهدانشگاه  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 6 - 
 روزانه 10472  دانشگاه يزد آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 4 - 

 7 - محل تحصيل تهران
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 زيست شهريمحيط
 روزانه 10473  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 2 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 زيست شهريمحيط
 روزانه 10474  دانشگاه زابل

 10 - فقط زن
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 زيست شهريمحيط
 روزانه 10475  بجنورد -دانشگاه كوثر (ويژه خواهران) 

 - 6 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 زيست شهريمحيط
 روزانه 10476  دانشگاه مراغه

 - 6 
 شهري گرايشريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 روزانه 10477  دانشگاه تبريز

 - 3 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 روزانه 10478  دانشگاه تربيت مدرس

 2 - فاقد خوابگاه
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 روزانه 10479  دانشگاه تربيت مدرس

 - 4 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 روزانه 10480  دانشگاه تهران

 - 10 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 روزانه 10481  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 7 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 روزانه 10482  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 2 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 روزانه 10483  دانشگاه زابل

 - 7 
گرايش شهري ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 روزانه 10484  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 7 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 روزانه 10485  دانشگاه كاشان

 - 7 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 روزانه 10486  گرگان -گلستان  دانشگاه

 - 10 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 روزانه 10487  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 10 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 روزانه 10488  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 6 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 روزانه 10489  دانشگاه مراغه

 - 3 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 كاربري اراضي و مميزي امالك
 روزانه 10490  دانشگاه اصفهان

 - 6 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 امالككاربري اراضي و مميزي 
 روزانه 10491  دانشگاه تبريز

 - 3 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 كاربري اراضي و مميزي امالك
 روزانه 10492  دانشگاه زابل

 - 5 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 كاربري اراضي و مميزي امالك
 روزانه 10493  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 10 
شهري گرايش ريزيبرنامهجغرافيا و 

 كاربري اراضي و مميزي امالك
 روزانه 10494  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 نوبت دوم 10495  دانشگاه اصفهان آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 2 - 
 نوبت دوم 10496  دانشگاه ايالم آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 2 - 
 نوبت دوم 10497  دانشگاه تهران هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطيآب و  3 - 
 نوبت دوم 10498  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 1 - 

 نوبت دوم 10499  تهران -دانشگاه خوارزمي  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 3 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 10500  دانشگاه زابل آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 2 - 
 نوبت دوم 10501  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 3 - 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 3علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 10502  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 2 - 
 نوبت دوم 10503  دانشگاه فردوسي مشهد آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 2 - 
 نوبت دوم 10504  دانشگاه كاشان هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطيآب و  2 - 
 نوبت دوم 10505  بابلسر -دانشگاه مازندران  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 6 - 
 نوبت دوم 10506  دانشگاه يزد آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 3 - 

 3 - محل تحصيل تهران
شهري گرايش ريزيبرنامهجغرافيا و 

 زيست شهريمحيط
 نوبت دوم 10507  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 1 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 زيست شهريمحيط
 نوبت دوم 10508  دانشگاه زابل

 - 4 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 نوبت دوم 10509  دانشگاه تبريز

 - 3 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 نوبت دوم 10510  دانشگاه تهران

 - 1 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 نوبت دوم 10511  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 3 
شهري گرايش ريزيبرنامهجغرافيا و 

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 نوبت دوم 10512  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 1 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 نوبت دوم 10513  دانشگاه زابل

 - 2 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 نوبت دوم 10514  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 4 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 نوبت دوم 10515  دانشگاه كاشان

 - 3 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 نوبت دوم 10516  گرگان -گلستان دانشگاه 

 - 4 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 نوبت دوم 10517  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 2 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 كاربري اراضي و مميزي امالك
 نوبت دوم 10518  دانشگاه اصفهان

 - 4 
شهري گرايش ريزيبرنامهجغرافيا و 

 كاربري اراضي و مميزي امالك
 نوبت دوم 10519  دانشگاه تبريز

 - 1 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 كاربري اراضي و مميزي امالك
 نوبت دوم 10520  دانشگاه زابل

 - 2 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 كاربري اراضي و مميزي امالك
 نوبت دوم 10521  كرمان -باهنر دانشگاه شهيد 

 آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 10522  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 10523  دانشگاه زابل آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 10524  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 2 -
 پرديس خودگردان 10525  دانشگاه يزد آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 4 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 زيست شهريمحيط
 پرديس خودگردان 10526  دانشگاه زابل

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز - 6 

شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه
 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه

 پرديس خودگردان 10527  دانشگاه تبريز

 - 1 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 پرديس خودگردان 10528  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 پرديس خودگردان 10529  دانشگاه زابل

تحصيل پرديس محل 
خودگردان دانشگاه تبريز - 6 

شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه
 كاربري اراضي و مميزي امالك

 پرديس خودگردان 10530  دانشگاه تبريز
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 3علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 كاربري اراضي و مميزي امالك
 پرديس خودگردان 10531  دانشگاه زابل

 پيام نور 10532  مركز مهاباد -آذربايجان غربي دانشگاه پيام نور استان  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 20 - 
 آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 20 - 

واحد  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 پيام نور 10533  اشنويه

 پيام نور 10534  مركز وزوان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 20 - 
 پيام نور 10535  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 8 - 
 پيام نور 10536  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 8 - 
 پيام نور 10537  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  محيطيآب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي  20 - 
 پيام نور 10538  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 20 - 
 پيام نور 10539  فردوس مركز -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 20 - 
 پيام نور 10540  واحد شوش -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 20 - 
 پيام نور 10541  مركز بيجار -دانشگاه پيام نور استان كردستان  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 20 - 
 پيام نور 10542  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  گرايش آب و هواشناسي محيطيآب و هواشناسي  8 - 
 پيام نور 10543  واحد پاوه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 20 - 
 پيام نور 10544  مركز رشت -نور استان گيالن دانشگاه پيام  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 20 - 
 پيام نور 10545  مركز رضوانشهر صدوق -دانشگاه پيام نور استان يزد  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 20 - 
 - 8 

شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه
 زيست شهريمحيط

 پيام نور 10546  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 8 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 زيست شهريمحيط
 پيام نور 10547  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 8 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 زيست شهريمحيط
 پيام نور 10548  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم 

 - 20 
شهري گرايش ريزيبرنامهجغرافيا و 

 زيست شهريمحيط
 پيام نور 10549  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 - 20 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 زيست شهريمحيط
 پيام نور 10550  مركز بويين زهرا -دانشگاه پيام نور استان قزوين 

 - 20 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 زيست شهريمحيط
 پيام نور 10551  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 20 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه

مركز  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 پيام نور 10552  هشترود

 - 8 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 پيام نور 10553  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

 - 8 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 پيام نور 10554  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 20 
شهري گرايش ريزيبرنامهجغرافيا و 

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 پيام نور 10555  واحد تيران -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 8 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 پيام نور 10556  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 8 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 پيام نور 10557  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم 

 - 20 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
نورپيام  10558  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران   

 - 20 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 پيام نور 10559  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه

 -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 پيام نور 10560  مركز بروجن

 - 20 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 پيام نور 10561  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 8 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 پيام نور 10562  مركز كرمانشاه -استان كرمانشاه دانشگاه پيام نور 

 - 20 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 پيام نور 10563  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 3علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 20 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 پيام نور 10564  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 مجازي پيام نور 10565  مركز وزوان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  گرايش آب و هواشناسي محيطيآب و هواشناسي  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10566  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10567  مركز فردوس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  هواشناسي محيطيآب و هواشناسي گرايش آب و  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10568  واحد شوش -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10569  مركز بيجار -دانشگاه پيام نور استان كردستان  محيطيآب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10570  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10571  مركز رضوانشهر صدوق -پيام نور استان يزد دانشگاه  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 40 - آموزش محور

 40 - آموزش محور
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 زيست شهريمحيط
 مجازي پيام نور 10572  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 40 - آموزش محور
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 زيست شهريمحيط
 مجازي پيام نور 10573  مركز بويين زهرا -دانشگاه پيام نور استان قزوين 

 40 - آموزش محور
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 زيست شهريمحيط
 مجازي پيام نور 10574  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 40 - آموزش محور
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه

مركز  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 مجازي پيام نور 10575  هشترود

 40 - آموزش محور
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
نورمجازي پيام  10576  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان   

 40 - آموزش محور
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 مجازي پيام نور 10577  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 40 - آموزش محور
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 مجازي پيام نور 10578  واحد ري -استان تهران دانشگاه پيام نور 

 40 - آموزش محور
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه

 -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 مجازي پيام نور 10579  مركز بروجن

 40 - آموزش محور
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 مجازي پيام نور 10580  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 40 - آموزش محور
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 مجازي پيام نور 10581  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 40 - آموزش محور
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 مجازي پيام نور 10582  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 غيرانتفاعي 10583  موسسه غيرانتفاعي قشم آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 4 - 
 - 5 

شهري گرايش ريزيبرنامهجغرافيا و 
 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه

 غيرانتفاعي 10584  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر 

 - 5 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريريزي مسكن و بازبرنامه
 غيرانتفاعي 10585  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 

 ) 4جغرافيايي (كد ضريب علوم  - 1102

  - 3 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه اقتصاد روستايي
 روزانه 10586  دانشگاه تبريز

 - 4 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه اقتصاد روستايي
 روزانه 10587  دانشگاه تهران

 - 9 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه
 روستايي توسعه اقتصاد

 روزانه 26074  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 6 - محل تحصيل تهران
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه اقتصاد روستايي
 روزانه 10588  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 2 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه اقتصاد روستايي
 روزانه 10589  دانشگاه زابل

 - 10 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه اقتصاد روستايي
 روزانه 10590  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 4 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 روزانه 10591  دانشگاه تبريز

 - 6 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 روزانه 10592  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 4علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 3 
روستايي گرايش ريزيبرنامهجغرافيا و 

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 روزانه 10593  دانشگاه زابل

 - 5 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 روزانه 10594  دانشگاه زنجان

 - 6 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 روزانه 10595  زاهدان -سيستان و بلوچستان دانشگاه 

 - 6 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 روزانه 10596  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 4 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 روزانه 10597  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - 5 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10598  دانشگاه اصفهان

 - 14 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10599  دانشگاه بيرجند

 - 2 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 روستاييمديريت توسعه پايدار 
 روزانه 10600  دانشگاه تبريز

 - 5 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10601  دانشگاه تربيت مدرس

 1 - فاقد خوابگاه
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10602  دانشگاه تربيت مدرس

 - 4 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10603  دانشگاه تهران

 - 8 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10604  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 8 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستاييمديريت 
 روزانه 10605  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 3 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10606  دانشگاه زابل

 - 5 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10607  دانشگاه زنجان

 - 8 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10608  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 11 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10609  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 10 
گرايش روستايي ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10610  دانشگاه شيراز

 - 6 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10611  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 4 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10612  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10613  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 2 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه اقتصاد روستايي
 نوبت دوم 10614  دانشگاه تبريز

 - 3 
گرايش روستايي ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه اقتصاد روستايي
 نوبت دوم 10615  دانشگاه تهران

 - 1 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه اقتصاد روستايي
 نوبت دوم 26075  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 2 - محل تحصيل تهران
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه اقتصاد روستايي
 نوبت دوم 10616  تهران -خوارزمي دانشگاه 

 - 2 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه اقتصاد روستايي
 نوبت دوم 10617  دانشگاه زابل



 
 

 39  

 

  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 4علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 4 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه اقتصاد روستايي
 نوبت دوم 10618  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 2 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 نوبت دوم 10619  دانشگاه تبريز

 - 2 
روستايي گرايش ريزيبرنامهجغرافيا و 

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 نوبت دوم 10620  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 2 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 نوبت دوم 10621  دانشگاه زابل

 - 2 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 نوبت دوم 10622  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 نوبت دوم 10623  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - 2 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 نوبت دوم 10624  دانشگاه اصفهان

 - 2 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 نوبت دوم 10625  دانشگاه بيرجند

 - 1 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 نوبت دوم 10626  دانشگاه تبريز

 - 3 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 نوبت دوم 10627  دانشگاه تهران

 - 2 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 نوبت دوم 10628  دانشگاه زابل

 - 2 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 نوبت دوم 10629  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 نوبت دوم 10630  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 نوبت دوم 10631  گرگان -دانشگاه گلستان 

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاهخودگردان 

- 2 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه اقتصاد روستايي
 پرديس خودگردان 10632  دانشگاه زابل

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پرديس خودگردان 10633  دانشگاه زابل

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 پرديس خودگردان 10634  دانشگاه زابل

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 پرديس خودگردان 10635  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه اقتصاد روستايي
 پيام نور 10636  مركز اردستان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه اقتصاد روستايي
 پيام نور 10637  واحد بندر گناوه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه اقتصاد روستايي
 پيام نور 10638  مركز كاشمر -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 8 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه اقتصاد روستايي
 پيام نور 10639  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 - 8 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه اقتصاد روستايي
 پيام نور 10640  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 

 - 8 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پيام نور 10641  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پيام نور 10642  مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پيام نور 10643  دماوندمركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 4علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پيام نور 10644  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پيام نور 10645  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پيام نور 10646  مركز اسالم آباد غرب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 - 8 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پيام نور 10647  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيبرنامهجغرافيا و 

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پيام نور 10648  مركز گنبد كاووس -دانشگاه پيام نور استان گلستان 

 - 8 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پيام نور 10649  مركز تالش -دانشگاه پيام نور استان گيالن 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيو برنامهجغرافيا 
 فضايي -ريزي كالبدي برنامه

 پيام نور 10650  واحد بندرانزلي -دانشگاه پيام نور استان گيالن 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 پيام نور 10651 مركز مياندواب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 پيام نور 10652  مركز زرين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
نورپيام  10653  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران   

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي

 -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 پيام نور 10654  مركز شهركرد

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 پيام نور 10655  مركز فريمان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 پيام نور 10656  مركز مريوان -دانشگاه پيام نور استان كردستان 

 - 8 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 پيام نور 10657  مركز كرمانشاه -كرمانشاه دانشگاه پيام نور استان 

 - 8 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 پيام نور 10658  مركز تالش -دانشگاه پيام نور استان گيالن 

 - 8 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 پيام نور 10659  مركز خرم اباد -استان لرستان دانشگاه پيام نور 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 پيام نور 10660  مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 پيام نور 10661  مركز رضوانشهر صدوق -نور استان يزد دانشگاه پيام 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه اقتصاد روستايي
 مجازي پيام نور 10662  مركز اردستان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 روستاييتوسعه اقتصاد 

 -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 مجازي پيام نور 10663  مركز شهركرد

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه اقتصاد روستايي
 مجازي پيام نور 10664  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش ريزيبرنامهجغرافيا و 

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 مجازي پيام نور 10665  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 مجازي پيام نور 10666  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 مجازي پيام نور 10667  مركز اسالم آباد غرب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 مجازي پيام نور 10668  مركز گنبد كاووس -دانشگاه پيام نور استان گلستان 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 مجازي پيام نور 10669  مركز زرين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 4علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 مجازي پيام نور 10670  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 مجازي پيام نور 10671  مركز فريمان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 مجازي پيام نور 10672  مركز مريوان -دانشگاه پيام نور استان كردستان 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 مجازي پيام نور 10673  مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان 

 40 - آموزش محور
گرايش  روستاييريزيجغرافيا و برنامه

 مديريت توسعه پايدار روستايي
 مجازي پيام نور 10674  مركز رضوانشهر صدوق -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 ) 5علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102
 روزانه 10675  دانشگاه اروميه ريزي آمايش سرزمينبرنامه 12 -  

 روزانه 10676  دانشگاه تبريز ريزي آمايش سرزمينبرنامه 6 - 
 روزانه 10677  دانشگاه تربيت مدرس ريزي آمايش سرزمينبرنامه 5 - 
 روزانه 10678  دانشگاه تربيت مدرس ريزي آمايش سرزمينبرنامه 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 10679  دانشگاه تهران ريزي آمايش سرزمينبرنامه 4 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 10680  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) ريزي آمايش سرزمينبرنامه 4 -
 روزانه 10681  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ريزي آمايش سرزمينبرنامه 8 - 
 روزانه 10682  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  ريزي آمايش سرزمينبرنامه 6 - 
دومنوبت  10683  دانشگاه اروميه ريزي آمايش سرزمينبرنامه 2 -   
 نوبت دوم 10684  دانشگاه تبريز ريزي آمايش سرزمينبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 10685  دانشگاه تهران ريزي آمايش سرزمينبرنامه 3 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 10686  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) ريزي آمايش سرزمينبرنامه 2 -
 نوبت دوم 10687  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  آمايش سرزمينريزي برنامه 2 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي 10688  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) ريزي آمايش سرزمينبرنامه 40 -
 پيام نور 10689  بيرجندمركز  -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  ريزي آمايش سرزمينبرنامه 20 - 
 پيام نور 10690  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد  ريزي آمايش سرزمينبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 10691  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار ريزي آمايش سرزمينبرنامه 10 - 

 ) 6علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102
 روزانه 10692  دانشگاه بيرجند مخاطرات محيطي 9 -  

 روزانه 10693  دانشگاه تهران مخاطرات محيطي 5 - 
 روزانه 10694  تهران -دانشگاه خوارزمي  مخاطرات محيطي 7 - محل تحصيل تهران

 روزانه 10695  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مخاطرات محيطي 6 - 
 روزانه 10696  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مخاطرات محيطي 8 - 
 روزانه 10697  سنندج -دانشگاه كردستان  مخاطرات محيطي 9 - 
 روزانه 10698  گرگان -دانشگاه گلستان  مخاطرات محيطي 5 - 
 روزانه 10699  بابلسر -دانشگاه مازندران  مخاطرات محيطي 9 - 
 روزانه 10700  دانشگاه يزد مخاطرات محيطي 4 - 
 نوبت دوم 10701  بيرجنددانشگاه  مخاطرات محيطي 2 - 
 نوبت دوم 10702  دانشگاه تهران مخاطرات محيطي 4 - 

 نوبت دوم 10703  تهران -دانشگاه خوارزمي  مخاطرات محيطي 3 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 10704  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مخاطرات محيطي 3 - 
 نوبت دوم 10705  گرگان -دانشگاه گلستان  مخاطرات محيطي 3 - 
 نوبت دوم 10706  بابلسر -دانشگاه مازندران  مخاطرات محيطي 4 - 
 نوبت دوم 10707  دانشگاه يزد مخاطرات محيطي 3 - 
 پيام نور 10708  مركز بناب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  مخاطرات محيطي 20 - 
 پيام نور 10709  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران  مخاطرات محيطي 20 - 
 پيام نور 10710  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  مخاطرات محيطي 20 - 
 مجازي پيام نور 10711  مركز بناب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  مخاطرات محيطي 40 - آموزش محور
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  ) 7علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 10712  دانشگاه بيرجند جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 6 -  

 روزانه 10713  مدرسدانشگاه تربيت  جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 4 - 
 روزانه 10714  دانشگاه تربيت مدرس جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 10715  دانشگاه تهران جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 7 - 
 روزانه 10716  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 6 - 
 روزانه 10717  دانشگاه فردوسي مشهد جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 6 - 
 روزانه 10718  دانشگاه تربيت مدرس جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 4 - 
 روزانه 10719  دانشگاه تربيت مدرس جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 10720  دانشگاه تهران گرايش ژئوپليتيكجغرافياي سياسي  7 - 

 روزانه 10721  تهران -دانشگاه خوارزمي  جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 6 - محل تحصيل تهران
پذيرفته شده متعهد به 

جذب در نيروهاي مسلح 
شرايط در  -ميباشد. 

فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 10722  نوشهر -دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 4 -

 روزانه 10723  دانشگاه مراغه جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 8 - 
 روزانه 10724  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  جغرافياي سياسي گرايش مطالعات ايران 6 - 

پذيرفته شده متعهد به 
مسلح جذب در نيروهاي 
مي باشد به شرط 

برخورداري از شرايط 
عمومي و اختصاصي 

استخدامي نيروهاي مسلح 
 -جمهوري اسالمي ايران. 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 10725  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران ژيوپليتيك 30 -

 نوبت دوم 10726  دانشگاه بيرجند جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 2 - 
 نوبت دوم 10727  دانشگاه تهران جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 5 - 
 نوبت دوم 10728  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 1 - 
 نوبت دوم 10729  دانشگاه فردوسي مشهد جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 2 - 
 نوبت دوم 10730  دانشگاه تهران جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 5 - 

 نوبت دوم 10731  تهران -دانشگاه خوارزمي  جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 2 - محل تحصيل تهران
پذيرفته شده متعهد به 

جذب در نيروهاي مسلح 
شرايط در  -ميباشد. 

فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 10732  نوشهر -دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 4 -

 نوبت دوم 10733  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  جغرافياي سياسي گرايش مطالعات ايران 2 - 
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 10734  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياسي فضاجغرافياي سياسي گرايش آمايش  1 -
 پيام نور 10735  واحد هشتگرد -دانشگاه پيام نور استان البرز  جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 8 - 
 پيام نور 10736  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان  جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 8 - 
 پيام نور 10737  واحد روانسر -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 8 - 
 پيام نور 10738  واحد هشتگرد -دانشگاه پيام نور استان البرز  جغرافياي سياسي گرايش مطالعات ايران 8 - 
 پيام نور 10739  مركز سنندج -كردستان دانشگاه پيام نور استان  جغرافياي سياسي گرايش مطالعات ايران 8 - 
 پيام نور 10740  واحد روانسر -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  جغرافياي سياسي گرايش مطالعات ايران 8 - 

 ) 8علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102
 روزانه 10741  دانشگاه اروميه جغرافيا و دفاع مقدس 8 -  

پذيرفته شده متعهد به جذب 
نيرو هاي مسلح مي باشد. در 

 شرايط در انتهاي دفترچه -
 روزانه 10742  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  جغرافيا و دفاع مقدس 15 -

 روزانه 10743  خرم آباد -دانشگاه لرستان  جغرافيا و دفاع مقدس 8 - 
شرايط در انتهاي دفترچه 

 فقط مرد -
 جغرافياي نظامي 20 -

نيروي زميني ارتش  -امام علي(ع) دانشگاه افسري 
 روزانه 10744  جمهوري اسالمي ايران

 نوبت دوم 10745  دانشگاه اروميه جغرافيا و دفاع مقدس 2 - 
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  ) 9علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 10746  دانشگاه تبريز گردي گرايش اكوتوريسمطبيعت 2 -  

 روزانه 10747  دانشگاه سمنان گردي گرايش اكوتوريسمطبيعت 4 - 
 روزانه 10748  دانشگاه كاشان گردي گرايش اكوتوريسمطبيعت 8 - 
 روزانه 10749  بابلسر -دانشگاه مازندران  گردي گرايش اكوتوريسمطبيعت 9 - 
 روزانه 10750  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  گردي گرايش اكوتوريسمطبيعت 6 - 
 روزانه 10751  دانشگاه تبريز گردي گرايش ژيوتوريسمطبيعت 2 - 
 روزانه 10752  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  گردي گرايش ژيوتوريسمطبيعت 7 - 
 - 4 

گردشگري گرايش ريزيبرنامهجغرافيا و 
برنامه ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري  روزانه 10753  دانشگاه تهران

 - 6 محل تحصيل تهران
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

برنامه ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري  روزانه 10754  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 8 
گردشگري گرايش ريزيبرنامهجغرافيا و 

برنامه ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري  روزانه 10755  دانشگاه زنجان

 - 7 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

برنامه ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري  روزانه 10756  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 7 
گرايش گردشگري ريزيجغرافيا و برنامه

برنامه ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري  روزانه 10757  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

برنامه ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري  روزانه 10758  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 10 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

فضايي و مجمتع هاي گردشگريبرنامه ريزي   روزانه 10759  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 4 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 گردشگري شهري
 روزانه 10760  دانشگاه تبريز

 6 - محل تحصيل تهران
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 گردشگري شهري
 روزانه 10761  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 8 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 گردشگري شهري
 روزانه 10762  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 6 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 گردشگري شهري
 روزانه 10763  دانشگاه يزد

 - 7 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 گردشگري روستايي
 روزانه 10764  دانشگاه اصفهان

 نوبت دوم 10765  دانشگاه تبريز گردي گرايش اكوتوريسمطبيعت 2 - 
 نوبت دوم 10766  دانشگاه سمنان گردي گرايش اكوتوريسمطبيعت 1 - 
 نوبت دوم 10767  دانشگاه كاشان گردي گرايش اكوتوريسمطبيعت 4 - 
دومنوبت  10768  بابلسر -دانشگاه مازندران  گردي گرايش اكوتوريسمطبيعت 4 -   
 نوبت دوم 10769  دانشگاه تبريز گردي گرايش ژيوتوريسمطبيعت 2 - 
 نوبت دوم 10770  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  گردي گرايش ژيوتوريسمطبيعت 1 - 
 - 3 

گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه
برنامه ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري  نوبت دوم 10771  دانشگاه تهران

 - 3 تحصيل تهرانمحل 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

برنامه ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري  نوبت دوم 10772  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 1 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

برنامه ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري  نوبت دوم 10773  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 1 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

برنامه ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري  نوبت دوم 10774  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 4 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

برنامه ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري  نوبت دوم 10775  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 2 
گردشگري گرايش ريزيبرنامهجغرافيا و 

 گردشگري شهري
 نوبت دوم 10776  دانشگاه تبريز

 3 - محل تحصيل تهران
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 گردشگري شهري
 نوبت دوم 10777  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 3 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 گردشگري شهري
دومنوبت  10778  دانشگاه يزد  
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 ) 9علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 3 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 گردشگري روستايي
دومنوبت  10779  دانشگاه اصفهان  

 پرديس خودگردان 10780  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  گردي گرايش ژيوتوريسمطبيعت 1 - 
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

برنامه ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري  پرديس خودگردان 10781  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 غيرانتفاعي 10782  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود  گردي گرايش اكوتوريسمطبيعت 4 - 
 غيرانتفاعي 10783  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  گردي گرايش اكوتوريسمطبيعت 2 - 
 غيرانتفاعي 10784  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  گردي گرايش ژيوتوريسمطبيعت 3 - 
 - 20 

گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه
 گردشگري شهري

 غيرانتفاعي 10785  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 

 - 5 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 گردشگري شهري
 غيرانتفاعي 10786  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 

 - 10 
گردشگري گرايش ريزيبرنامهجغرافيا و 

 گردشگري روستايي
 غيرانتفاعي 10787  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني 

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

  - 6 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10788  دانشگاه اصفهان

 - 5 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10789  دانشگاه تبريز

 - 5 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10790  دانشگاه تربيت مدرس

 1 - فاقد خوابگاه
جغرافيايي سنجش از دور و سيستم اطالعات 
 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي

 روزانه 10791  دانشگاه تربيت مدرس

 - 8 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10792  دانشگاه تهران

 - 6 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10793  تهران (محل تحصيل كرج) -خوارزمي دانشگاه 

 - 5 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10794  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 5 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10795  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 6 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10796  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 - 5 
سنجش از دور و سيستم اطالعات 
 جغرافيايي گرايش سنجش از دور

 روزانه 10797  دانشگاه تبريز

 - 5 
سنجش از دور و سيستم اطالعات 
 جغرافيايي گرايش سنجش از دور

 روزانه 10798  دانشگاه تربيت مدرس

 1 - فاقد خوابگاه
سنجش از دور و سيستم اطالعات 
 جغرافيايي گرايش سنجش از دور

 روزانه 10799  دانشگاه تربيت مدرس

 - 10 
سنجش از دور و سيستم اطالعات 
 جغرافيايي گرايش سنجش از دور

 روزانه 10800  دانشگاه تهران

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

 روزانه 10801  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 6 
سنجش از دور و سيستم اطالعات 
 جغرافيايي گرايش سنجش از دور

 روزانه 10802  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 8 
سنجش از دور و سيستم اطالعات 
 جغرافيايي گرايش سنجش از دور

 روزانه 10803  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 6 
سنجش از دور و سيستم اطالعات 
 جغرافيايي گرايش سنجش از دور

 روزانه 10804  دانشگاه يزد

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد 

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
 فقط مرد

- 12 
دور و سيستم اطالعات  سنجش از

 جغرافيايي گرايش مطالعات دفاعي
 روزانه 10805  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 
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 ) 1سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي (كد ضريب  - 1103 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 3 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 نوبت دوم 10806  دانشگاه اصفهان

 - 3 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 نوبت دوم 10807  دانشگاه تبريز

 - 6 
از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي سنجش 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 نوبت دوم 10808  دانشگاه تهران

 - 3 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 نوبت دوم 10809  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

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

 نوبت دوم 10810  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
سنجش از دور و سيستم اطالعات 
 جغرافيايي گرايش سنجش از دور

 نوبت دوم 10811  دانشگاه تبريز

 - 6 
سنجش از دور و سيستم اطالعات 
 جغرافيايي گرايش سنجش از دور

 نوبت دوم 10812  دانشگاه تهران

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

 نوبت دوم 10813  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 3 
سنجش از دور و سيستم اطالعات 
 جغرافيايي گرايش سنجش از دور

 نوبت دوم 10814  دانشگاه يزد

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 5 
و سيستم اطالعات جغرافيايي سنجش از دور 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 پرديس خودگردان 10815  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 6 
سنجش از دور و سيستم اطالعات 
 جغرافيايي گرايش سنجش از دور

 پرديس خودگردان 10816  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي  سنجش

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 غيرانتفاعي 10817  آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز 

 - 4 
سنجش از دور و سيستم اطالعات 
 جغرافيايي گرايش سنجش از دور

 غيرانتفاعي 10818  آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز 

 ) 1زبان عربي (كد ضريب  - 1104
 روزانه 10819  دانشگاه اراك ادبيات عربي 10 -  

 روزانه 10820  دانشگاه اصفهان ادبيات عربي 6 - 
 روزانه 10821  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ادبيات عربي 16 - فقط زن

 روزانه 10822  دانشگاه ايالم ادبيات عربي 16 - 
 روزانه 10823  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  ادبيات عربي 9 - 
 روزانه 10824  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  ادبيات عربي 10 - 
 روزانه 10825  دانشگاه بيرجند ادبيات عربي 12 - 
 روزانه 10826  دانشگاه تربيت مدرس ادبيات عربي 5 - 
 روزانه 10827  دانشگاه تربيت مدرس ادبيات عربي 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 10828  دانشگاه تهران ادبيات عربي 9 - 

 روزانه 10829  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) ادبيات عربي 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 10830  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  ادبيات عربي 11 - 
 روزانه 10831  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  ادبيات عربي 20 - 
 روزانه 10832  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ادبيات عربي 13 - 
 روزانه 10833  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ادبيات عربي 16 - 
 روزانه 10834  دانشگاه زابل ادبيات عربي 5 - 
 روزانه 10835  دانشگاه سمنان ادبيات عربي 8 - 
 روزانه 10836  زاهدان -سيستان و بلوچستان دانشگاه  ادبيات عربي 17 - 
 روزانه 10837  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ادبيات عربي 7 - 
 روزانه 10838  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  ادبيات عربي 14 - 
 روزانه 10839  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  ادبيات عربي 13 - 
 روزانه 10840  شيرازدانشگاه  ادبيات عربي 10 - 
 روزانه 10841  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ادبيات عربي 15 - 
 روزانه 10842  دانشگاه فردوسي مشهد ادبيات عربي 4 - 

 روزانه 26053  دانشگاه قم ادبيات عربي 10 - فقط مرد
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 ) 1زبان عربي (كد ضريب  - 1104 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 روزانه 10843  دانشگاه قم ادبيات عربي 10 - فقط زن
محل تحصيل  -فقط زن 

 پرديس خواهران
 روزانه 10844  دانشگاه كاشان ادبيات عربي 7 -

 روزانه 10845  دانشگاه كاشان ادبيات عربي 9 - 
 روزانه 10846  سنندج -دانشگاه كردستان  ادبيات عربي 23 - 

 روزانه 10847  بجنورد -دانشگاه كوثر (ويژه خواهران)  ادبيات عربي 15 - فقط زن
 روزانه 10848  رشت -دانشگاه گيالن  ادبيات عربي 14 - 
 روزانه 10849  خرم آباد -دانشگاه لرستان  ادبيات عربي 10 - 
 روزانه 10850  بابلسر -دانشگاه مازندران  ادبيات عربي 15 - 
 روزانه 10851  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ادبيات عربي 11 - 
 روزانه 10852  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  ادبيات عربي 6 - 
 روزانه 10853  دانشگاه يزد ادبيات عربي 16 - 
 نوبت دوم 10854  دانشگاه اراك ادبيات عربي 5 - 
 نوبت دوم 10855  دانشگاه اصفهان ادبيات عربي 3 - 

 نوبت دوم 10856  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ادبيات عربي 2 - فقط زن
 نوبت دوم 10857  دانشگاه ايالم ادبيات عربي 4 - 
 نوبت دوم 10858  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  ادبيات عربي 1 - 
 نوبت دوم 10859  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  عربي ادبيات 4 - 
 نوبت دوم 10860  دانشگاه بيرجند ادبيات عربي 2 - 
 نوبت دوم 10861  دانشگاه تهران ادبيات عربي 3 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه دومنوبت  10862  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) ادبيات عربي 3 -  
 نوبت دوم 10863  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ادبيات عربي 10 - 
 نوبت دوم 10864  دانشگاه زابل ادبيات عربي 5 - 
 نوبت دوم 10865  دانشگاه سمنان ادبيات عربي 4 - 
 نوبت دوم 10866  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ادبيات عربي 2 - 
 نوبت دوم 10867  تبريز -شهيد مدني آذربايجان  دانشگاه ادبيات عربي 4 - 
 نوبت دوم 10868  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ادبيات عربي 8 - 
 نوبت دوم 10869  دانشگاه فردوسي مشهد ادبيات عربي 1 - 

محل تحصيل  -فقط زن 
 پرديس خواهران

 نوبت دوم 10870  دانشگاه كاشان ادبيات عربي 1 -
 نوبت دوم 10871  دانشگاه كاشان عربيادبيات  3 - 
 نوبت دوم 10872  رشت -دانشگاه گيالن  ادبيات عربي - 10 
 نوبت دوم 10873  بابلسر -دانشگاه مازندران  ادبيات عربي 9 - 
 نوبت دوم 10874  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  ادبيات عربي 6 - 
 نوبت دوم 10875  دانشگاه يزد ادبيات عربي 7 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي 10876  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) ادبيات عربي 40 -

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

 پرديس خودگردان 10877  خودگردان واقع در كرج)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 10878  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عربي ادبيات 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 10879  دانشگاه شيراز ادبيات عربي 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 10880  بابلسر -دانشگاه مازندران  ادبيات عربي 1 -

 -لبنان مشترك با دانشگاه 
 مشترك 26140  دانشگاه اصفهان  عربي -ادبيات تطبيقي فارسي  5 -  شرايط در انتهاي دفترچه

 پيام نور 10881  مركز مهاباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10882  مركز شهرضا -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10883  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10884  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10885  مركز آباده -دانشگاه پيام نور استان فارس  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10886  مركز نور آباد ممسني -نور استان فارس دانشگاه پيام  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10887  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10888  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان  ادبيات عربي 20 - 
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 ) 1زبان عربي (كد ضريب  - 1104 ادامه

  توضيحات
 پذيرشظرفيت

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

 اول دوم
 پيام نور 10889  مركز جوانرود -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10890  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10891 مركز بندر تركمن -دانشگاه پيام نور استان گلستان  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10892  مركز ميبد -دانشگاه پيام نور استان يزد  ادبيات عربي 20 - 
 مجازي پيام نور 10893  مركز مهاباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10894  مركز شهرضا -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10895  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10896  مركز آباده -فارس دانشگاه پيام نور استان  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10897  مركز نور آباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10898  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10899  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10900  مركز جوانرود -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
نورمجازي پيام  10901  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  ادبيات عربي 40 - آموزش محور  

 مجازي پيام نور 10902 مركز بندر تركمن -دانشگاه پيام نور استان گلستان  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10903  مركز ميبد -دانشگاه پيام نور استان يزد  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 10904  اهواز -دانشگاه غيرانتفاعي اميرالمومنين(ع)  ادبيات عربي 10 - 
 غيرانتفاعي 10905  دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد قم) ادبيات عربي 10 - 

 ) 2زبان عربي (كد ضريب  - 1104
 روزانه 10906  دانشگاه اصفهان مترجمي زبان عربي 5 -  

 روزانه 10907  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مترجمي زبان عربي - 16 فقط زن
 روزانه 10908  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مترجمي زبان عربي 5 - 
 روزانه 10909  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مترجمي زبان عربي 10 - 
 روزانه 10910  دانشگاه تهران مترجمي زبان عربي 9 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 10911  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مترجمي زبان عربي 6 -
 روزانه 10912  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مترجمي زبان عربي 11 - 
 روزانه 10913  دانشگاه دامغان مترجمي زبان عربي 6 - 
 روزانه 10914  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مترجمي زبان عربي 15 - 
 روزانه 10915  دانشگاه سمنان مترجمي زبان عربي 8 - 
 روزانه 10916  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مترجمي زبان عربي 13 - 
 روزانه 10917  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مترجمي زبان عربي 14 - 
 روزانه 10918  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مترجمي زبان عربي 15 - 
 روزانه 10919  دانشگاه فردوسي مشهد مترجمي زبان عربي 4 - 
 روزانه 10920  دانشگاه كاشان مترجمي زبان عربي 7 - 

 روزانه 10921  بجنورد -دانشگاه كوثر (ويژه خواهران)  مترجمي زبان عربي 20 - فقط زن
 روزانه 10922  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مترجمي زبان عربي 10 - 
 نوبت دوم 10923  دانشگاه اصفهان مترجمي زبان عربي 3 - 

 نوبت دوم 10924  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مترجمي زبان عربي - 2 فقط زن
 نوبت دوم 10925  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مترجمي زبان عربي 3 - 
 نوبت دوم 10926  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مترجمي زبان عربي 4 - 
 نوبت دوم 10927  دانشگاه تهران مترجمي زبان عربي 3 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 10928  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مترجمي زبان عربي 3 -
 نوبت دوم 10929  دانشگاه دامغان مترجمي زبان عربي 2 - 
 نوبت دوم 10930  دانشگاه سمنان مترجمي زبان عربي 4 - 
 نوبت دوم 10931  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مترجمي زبان عربي 4 - 
 نوبت دوم 10932  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مترجمي زبان عربي 8 - 
 نوبت دوم 10933  دانشگاه فردوسي مشهد مترجمي زبان عربي 1 - 
 نوبت دوم 10934  دانشگاه كاشان مترجمي زبان عربي 2 - 
 مترجمي زبان عربي 9 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 10935  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 ) 3زبان عربي (كد ضريب  - 1104
 روزانه 10936  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان عربي 5 -  
 روزانه 10937  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان عربي 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 10938  دانشگاه شيراز آموزش زبان عربي 6 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 10939  دانشگاه شيراز آموزش زبان عربي 5 -
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  ) 1علوم اقتصادي (كد ضريب  - 1105

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 14 -  فقط زن
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 روزانه 10940  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 8 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 روزانه 10941  بجنورددانشگاه 

 - 6 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 روزانه 10942  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 روزانه 10943  دانشگاه تبريز

 - 4 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 روزانه 10944  دانشگاه تهران

 - 9 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 روزانه 10945  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 5 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 روزانه 10946  دانشگاه زنجان

 - 7 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 روزانه 10947  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 7 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 روزانه 10948  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 10 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 روزانه 10949  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 8 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 روزانه 10950  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

محل تحصيل  -فقط مرد 
 دانشكده مهندسي پيشرفت

- 4 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 روزانه 10951  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 10 
توسعه اقتصادي و  اقتصادي گرايشعلوم 
 يزيربرنامه

 روزانه 10952  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 12 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 روزانه 10953  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 7 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 روزانه 10954  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 8 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 روزانه 10955  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 4 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 روزانه 10956  دانشگاه تبريز

 - 5 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 روزانه 10957  دانشگاه زنجان

 - 4 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 روزانه 10958  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 5 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 روزانه 10959  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 5 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 روزانه 10960  دانشگاه شيراز

 - 21 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 روزانه 10961  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 2 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 روزانه 10962  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 9 
 ريزيبرنامهاقتصادي گرايش علوم 

 اقتصادي هايسيستم
 روزانه 10963  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

 روزانه 10964  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  14 - فقط زن
 روزانه 10965  دانشگاه ايالم اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  5 - 
 روزانه 10966  دانشگاه بجنورد اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 - 
 روزانه 10967  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  4 - 
 روزانه 10968  دانشگاه تربيت مدرس اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  4 - 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1علوم اقتصادي (كد ضريب  - 1105 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 روزانه 10969  دانشگاه تربيت مدرس اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 10970  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  4 - 
 روزانه 10971  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  14 - 

 روزانه 10972  تهران -دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  13 - محل تحصيل تهران
 روزانه 10973  كرمانشاه -دانشگاه رازي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 - 
 روزانه 10974  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژي علوم 7 - 
 روزانه 10975  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 - 
 روزانه 10976  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  7 - 
 روزانه 10977  دانشگاه شيراز گرايش اقتصاد انرژياقتصادي علوم  5 - 
 روزانه 10978  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  6 - 
 روزانه 10979  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 10980  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 - 
 روزانه 10981  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  13 - 
 روزانه 10982  دانشگاه فردوسي مشهد اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  10 - 
 روزانه 10983  سنندج -كردستان دانشگاه  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  11 - 
 روزانه 10984  بابلسر -دانشگاه مازندران  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  12 - 
 روزانه 10985  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 - 
 روزانه 10986  دانشگاه اروميه اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  12 - 
 روزانه 10987  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  4 - 
 روزانه 10988  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  3 - 
 روزانه 10989  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  4 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
نيرو هاي مسلح مي باشد. در 

 شرايط در انتهاي دفترچه -
 روزانه 10990  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  15 -

 روزانه 10991  تهران -دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  4 - محل تحصيل تهران
 روزانه 10992  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  گرايش بانكداري اسالمياقتصادي علوم  3 - 
 روزانه 10993  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  6 - 

 روزانه 10994  دانشگاه قم اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  10 - فقط زن
 روزانه 10995  دانشگاه قم بانكداري اسالمياقتصادي گرايش علوم  10 - فقط مرد

 روزانه 10996  بابلسر -دانشگاه مازندران  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  3 - 
 روزانه 10997  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  4 - 
 روزانه 10998  كرمانشاه -دانشگاه رازي  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  5 - 
 روزانه 10999  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  3 - 
 روزانه 11000  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  6 - 
 روزانه 11001  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  تجارت الكترونيكاقتصادي گرايش اقتصاد و علوم  8 - 
 روزانه 11002  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  3 - 
 روزانه 11003  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  4 - 

 روزانه 11004  تهران -خوارزمي  دانشگاه اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  4 - محل تحصيل تهران
 روزانه 11005  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  8 - 

محل تحصيل  -فقط مرد 
 دانشكده مهندسي پيشرفت

 روزانه 11006  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  4 -

 روزانه 11007  دانشگاه قم اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  10 - فقط زن
 روزانه 11008  دانشگاه قم اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  10 - فقط مرد

 روزانه 11009  بابلسر -دانشگاه مازندران  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  3 - 
 روزانه 11010  اروميهدانشگاه  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  12 - 
 روزانه 11011  دانشگاه اصفهان اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  14 - 

 روزانه 11012  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  14 - فقط زن
 روزانه 11013  دانشگاه ايالم اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  5 - 
 روزانه 11014  دانشگاه بجنورد اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  8 - 
 روزانه 11015  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  4 - 
 روزانه 11016  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  7 - 
 روزانه 11017  مدرسدانشگاه تربيت  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  4 - 
 روزانه 11018  دانشگاه تربيت مدرس اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  2 - فاقد خوابگاه
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 11019  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  15 - 
 روزانه 11020  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  6 - 

 روزانه 11021  تهران -دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  12 - محل تحصيل تهران
 روزانه 11022  كرمانشاه -دانشگاه رازي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  10 - 
 روزانه 11023  دانشگاه زنجان اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  5 - 
 روزانه 11024  دانشگاه سمنان اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  15 - 
 روزانه 11025  زاهدان -بلوچستان دانشگاه سيستان و  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  7 - 
 اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  7 - 

كرمان (محل تحصيل مجتمع  -دانشگاه شهيد باهنر 
 روزانه 11026  آموزش عالي بافت)

 روزانه 11027  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  8 - 
 روزانه 11028  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  نظرياقتصادي گرايش اقتصاد علوم  10 - 
 روزانه 11029  دانشگاه شيراز اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  10 - 
 روزانه 11030  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  12 - 
 روزانه 11031  تهران -شريف دانشگاه صنعتي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  4 - فاقد خوابگاه
 روزانه 11032  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  8 - 
 روزانه 11033  دانشگاه فردوسي مشهد اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  10 - 
 روزانه 11034  خرم آباد -دانشگاه لرستان  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  7 - 
 روزانه 11035  بابلسر -دانشگاه مازندران  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  17 - 
 روزانه 11036  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  8 - 
 روزانه 11037  دانشگاه يزد اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  8 - 
 روزانه 11038  دانشگاه اصفهان شهرياقتصادي گرايش اقتصاد علوم  4 - 
 روزانه 11039  دانشگاه هنر اصفهان اقتصادي گرايش اقتصاد شهريعلوم  12 - 
اقتصادي گرايش اقتصاد فرهنگ و هنرعلوم  5 -   روزانه 11040  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
اقتصادي گرايش اقتصاد فرهنگ و هنرعلوم  8 -   روزانه 11041  اصفهاندانشگاه هنر 
اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيستعلوم  4 -   روزانه 11042  دانشگاه تهران
اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيستعلوم  8 -   روزانه 11043  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيستعلوم  13 -   روزانه 11044  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

اقتصادي گرايش اقتصاد مالي اسالميعلوم  4 - محل تحصيل تهران  روزانه 11046  تهران -دانشگاه خوارزمي 
اقتصادي گرايش اقتصاد مالي اسالميعلوم  8 -   روزانه 11047  دانشگاه يزد

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 شرايط در انتهاي دفترچه -
- 10 

اقتصادي گرايش دفاع و پدافند علوم 
 اقتصادي

 روزانه 11048  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

توضيحات در انتهاي دفترچه 
 محل تحصيل واحد آبادان -

وگازاقتصاد نفت و گاز گرايش تجارت نفت 8 -  روزانه 11049  دانشگاه صنعت نفت

 6 - فقط زن
اقتصادي و  اقتصادي گرايش توسعهعلوم 
 يزيربرنامه

 نوبت دوم 11050  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 3 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 نوبت دوم 11051  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

دوم نوبت 11052  دانشگاه تبريز  

 - 4 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 نوبت دوم 11053  دانشگاه تهران

 - 7 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 نوبت دوم 11054  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 8 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 نوبت دوم 11055  تهران -طباطبايي دانشگاه عالمه 

محل تحصيل  -فقط مرد 
 دانشكده مهندسي پيشرفت

- 2 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 نوبت دوم 11056  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 9 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 نوبت دوم 11057  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 نوبت دوم 11058  سنندج -دانشگاه كردستان 



 
 

 51  

 

  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1علوم اقتصادي (كد ضريب  - 1105 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 5 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 نوبت دوم 11059  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 2 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 نوبت دوم 11060  دانشگاه تبريز

 - 4 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 نوبت دوم 11061  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 6 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 نوبت دوم 11062  دانشگاه صنعتي شاهرود

 نوبت دوم 11063  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  6 - فقط زن
 نوبت دوم 11064  دانشگاه ايالم اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11065  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11066  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  4 - 

 نوبت دوم 11067  تهران -خوارزمي دانشگاه  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  3 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 11068  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 - 
 نوبت دوم 11069  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  1 - فاقد خوابگاه
 نوبت دوم 11070  تهران -عالمه طباطبايي دانشگاه  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 - 
 نوبت دوم 11071  دانشگاه فردوسي مشهد اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  9 - 
 نوبت دوم 11072  بابلسر -دانشگاه مازندران  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  1 - 
 نوبت دوم 11073  دانشگاه اروميه اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11074  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11075  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11076  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  4 - 

 نوبت دوم 11077  تهران -دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  1 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 11078  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  3 - 
 نوبت دوم 11079  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  4 - 
 نوبت دوم 11080  بابلسر -دانشگاه مازندران  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  1 - 
 نوبت دوم 11081  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11082  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  3 - 
 نوبت دوم 11083  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  8 - 
 نوبت دوم 11084  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11085  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  4 - 

 نوبت دوم 11086  تهران -دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  1 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 11087  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  2 - 

محل تحصيل  -فقط مرد 
 دانشكده مهندسي پيشرفت

 نوبت دوم 11088  تهران -ايران دانشگاه علم و صنعت  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  1 -
 نوبت دوم 11089  بابلسر -دانشگاه مازندران  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  1 - 
 نوبت دوم 11090  دانشگاه اروميه اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11091  دانشگاه اصفهان اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  8 - 

 نوبت دوم 11092  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  6 - فقط زن
 نوبت دوم 11093  دانشگاه ايالم اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11094  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11095  دانشگاه تبريز گرايش اقتصاد نظري اقتصاديعلوم  4 - 
 نوبت دوم 11096  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  15 - 

 نوبت دوم 11097  تهران -دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  3 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 11098  سمناندانشگاه  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  5 - 
 اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  7 - 

كرمان (محل تحصيل مجتمع  -دانشگاه شهيد باهنر 
 نوبت دوم 11099  آموزش عالي بافت)

 نوبت دوم 11100  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  2 - فاقد خوابگاه
 نوبت دوم 11101  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصاد نظرياقتصادي گرايش علوم  8 - 
 نوبت دوم 11102  دانشگاه فردوسي مشهد اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  9 - 
 نوبت دوم 11103  بابلسر -دانشگاه مازندران  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  11 - 
 نوبت دوم 11104  يزد دانشگاه اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  3 - 
 نوبت دوم 11105  دانشگاه اصفهان اقتصادي گرايش اقتصاد شهريعلوم  2 - 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1علوم اقتصادي (كد ضريب  - 1105 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيستعلوم  4 -   نوبت دوم 11106  دانشگاه تهران
اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيستعلوم  2 -   نوبت دوم 11107  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

اقتصادي گرايش اقتصاد مالي اسالميعلوم  1 - محل تحصيل تهران دومنوبت  11108  تهران -دانشگاه خوارزمي   
اقتصادي گرايش اقتصاد مالي اسالميعلوم  3 -   نوبت دوم 11109  دانشگاه يزد

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز - 4 

اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 پرديس خودگردان 11110  دانشگاه تبريز

 - 4 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 11111  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 7 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 پرديس خودگردان 11112  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 8 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و  علوم
 يزيربرنامه

 پرديس خودگردان 11113  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز - 4 

 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 
 اقتصادي هايسيستم

 پرديس خودگردان 11114  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاهخودگردان 

- 4 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 پرديس خودگردان 11115  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 5 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 پرديس خودگردان 11116  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

تحصيل پرديس  محل
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11117  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11118  دانشگاه تربيت مدرس اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11119  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  7 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11120  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11121  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بانكداري اسالمياقتصادي گرايش علوم  3 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11122  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11123  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  تجارت الكترونيكاقتصادي گرايش اقتصاد و علوم  3 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11124  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  3 -

 پرديس خودگردان 11125  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  4 - 
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11126  دانشگاه تربيت مدرس اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11127  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  8 -

پرديس محل تحصيل 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11128  دانشگاه شيراز اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  7 -
 پرديس خودگردان 11129  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  8 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11130  دانشگاه يزد اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

اقتصادي گرايش اقتصاد مالي اسالميعلوم  6 -  پرديس خودگردان 11131  دانشگاه يزد

 - 8 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 پيام نور 11132  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 8 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 پيام نور 11133  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 8 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 پيام نور 11134  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1ضريب علوم اقتصادي (كد  - 1105 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 8 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 پيام نور 11135  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 پيام نور 11136  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 8 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 پيام نور 11137  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 

 - 8 
اقتصادي و اقتصادي گرايش توسعه علوم 
 يزيربرنامه

 پيام نور 11138  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 8 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 پيام نور 11139  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 8 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 پيام نور 11140  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 8 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 پيام نور 11141  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 8 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 پيام نور 11142  تهران غرب -استان تهران  دانشگاه پيام نور

 - 8 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 پيام نور 11143  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 پيام نور 11144  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 8 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 پيام نور 11145  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 

 - 8 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
نورپيام  11146  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران   

 - 8 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 پيام نور 11147  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 پيام نور 11148  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 - 
 پيام نور 11149  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  انرژي اقتصادي گرايش اقتصادعلوم  8 - 
 پيام نور 11150  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 - 
نورپيام  11151  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 -   
 پيام نور 11152  مركز اروند -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  20 - 
 پيام نور 11153  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  8 - 
 پيام نور 11154  مركز كرج -پيام نور استان البرز دانشگاه  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  8 - 
 پيام نور 11155  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  8 - 
 پيام نور 11156  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  8 - 
 پيام نور 11157  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  8 - 
 پيام نور 11158  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  8 - 
 پيام نور 11159  مركز بابل -استان مازندران دانشگاه پيام نور  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  8 - 
 پيام نور 11160  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  8 - 
 پيام نور 11161  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  8 - 
 پيام نور 11162  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  8 - 
 پيام نور 11163  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  8 - 
 پيام نور 11164  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  اقتصاد و تجارت الكترونيكاقتصادي گرايش علوم  8 - 
 پيام نور 11165  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  8 - 
 پيام نور 11166  مركز يزد -پيام نور استان يزد دانشگاه  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  20 - 
 پيام نور 11167  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  8 - 
نورپيام  11168  مركز شبستر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 -   
 پيام نور 11169  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 - 
 پيام نور 11170  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  8 - 
 پيام نور 11171  مركز كرج -نور استان البرز دانشگاه پيام  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  8 - 
 پيام نور 11172  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  8 - 
 پيام نور 11173  مركز زاهدان -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 - 
 پيام نور 11174  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  8 - 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1علوم اقتصادي (كد ضريب  - 1105 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 پيام نور 11175  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 - 
 - 12 

اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 غيرانتفاعي 11176  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم 

توضيحات در انتهاي دفترچه - 20 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 غيرانتفاعي 11177  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني 

 - 1 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 غيرانتفاعي 11178  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك 

 - 20 
 ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي هايسيستم
 غيرانتفاعي 11179  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم 

 غيرانتفاعي 11180  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  12 - 
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 11181  اصفهان -اصفهاني دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  20 -

 غيرانتفاعي 11182  دانشگاه غيرانتفاعي عدالت اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  10 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 11183  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  2 - 
 غيرانتفاعي 11184  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  بانكداري اسالمياقتصادي گرايش علوم  6 - 
 غيرانتفاعي 11185  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  5 - 
 غيرانتفاعي 11186  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 11187  مشهد -موسسه غيرانتفاعي عطار  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 11188 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 11189  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي اهل بيت(ع)  اقتصاد اسالمياقتصادي گرايش علوم  4 - 
 غيرانتفاعي 11190  بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  10 - 
 غيرانتفاعي 11191  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  2 - 
 غيرانتفاعي 11192  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  5 - 
 غيرانتفاعي 11193  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  12 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 11194  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  20 -
جهت اطالع از شرايط 

تحصيل رايگان و يا 
تسهيالت طرح آيت اهللا 
العظمي موسوي اردبيلي 

(ره) به بخش مشخصات و
شرايط دانشگاه در انتهاي 

 دفترچه مراجعه شود.

 غيرانتفاعي 11195  قم -غيرانتفاعي مفيد دانشگاه  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  15 -

 غيرانتفاعي 11196  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  اقتصادي گرايش اقتصاد شهريعلوم  8 - 
جهت اطالع از شرايط 

تحصيل رايگان و يا 
تسهيالت طرح آيت اهللا 
العظمي موسوي اردبيلي 

(ره) به بخش مشخصات و
شرايط دانشگاه در انتهاي 

 مراجعه شود.دفترچه 

اقتصادي گرايش اقتصاد مالي اسالميعلوم  15 -  غيرانتفاعي 11197  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد 

 مجازي غيرانتفاعي 11198 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  9 - آموزش محور
 ) 1علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106

 روزانه 11199  دانشگاه اراك رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 4 -  
 روزانه 11200  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 9 - فقط زن

 روزانه 11201  دانشگاه تبريز رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 6 - 
 روزانه 11202  تهراندانشگاه  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 7 - 
 روزانه 11203  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 7 - 
 روزانه 11204  دانشگاه سمنان رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 5 - 
 روزانه 11205  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 3 - 
 روزانه 11206  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حركتي گرايش رشد حركتيرفتار  5 - 
 روزانه 11207  دانشگاه شيراز رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 6 - 
 روزانه 11208  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 12 - 
 روزانه 11209  دانشگاه فردوسي مشهد رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 4 - 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 4 -   روزانه 11210  دانشگاه اراك
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 7 -   روزانه 11211  دانشگاه اروميه
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 4 -   روزانه 11212  دانشگاه اصفهان

رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 8 - فقط زن  روزانه 11213  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 2 -   روزانه 11214  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 6 -  روزانه 11215  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

يادگيري و كنترل حركتي رفتار حركتي گرايش 7 -   روزانه 11216  دانشگاه تهران
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 7 -   روزانه 11217  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 9 - محل تحصيل تهران  روزانه 11218  تهران -دانشگاه خوارزمي 
گرايش يادگيري و كنترل حركتيرفتار حركتي  7 -   روزانه 11219  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 5 -   روزانه 11220  دانشگاه سمنان
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 9 -   روزانه 11221  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
و كنترل حركتيرفتار حركتي گرايش يادگيري  6 -   روزانه 11222  دانشگاه شيراز
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 12 -   روزانه 11223  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 4 -   روزانه 11224  دانشگاه فردوسي مشهد

 روزانه 11225  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بدنيرفتار حركتي گرايش آموزش تربيت  8 - فقط زن
 روزانه 11226  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 12 - 
 روزانه 11227  دانشگاه يزد رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 13 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

فقط زن -آموزش و پرورش 
 روزانه 11228  پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 20 -

 روزانه 11229  دانشگاه اراك شناسي ورزشيروان 4 - 
 روزانه 11230  دانشگاه اصفهان شناسي ورزشيروان 3 - 
 روزانه 11231  دانشگاه تبريز شناسي ورزشيروان 6 - 
 روزانه 11232  دانشگاه تهران شناسي ورزشيروان 4 - 
 روزانه 11233  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي ورزشيروان 5 - 
 روزانه 11234  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي ورزشيروان 12 - 
 روزانه 11235  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي ورزشيروان 12 - 
 نوبت دوم 11236  دانشگاه اراك رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 2 - 

 نوبت دوم 11237  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 3 - فقط زن
 نوبت دوم 11238  دانشگاه تبريز رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 4 - 

وزارت آموزش و پرورش 
پذيرفته تعهد به استخدام 

شدگان و فارغ التحصيالن 
توضيحات در بخش  -ندارد

 مشخصات و شرايط دانشگاه

- 6 
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل 

 حركتي
 نوبت دوم 26095  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 نوبت دوم 11239  دانشگاه تهران رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 3 - 
 نوبت دوم 11240  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  گرايش رشد حركتيرفتار حركتي  3 - 
 نوبت دوم 11241  دانشگاه سمنان رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 2 - 
 نوبت دوم 11242  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 2 - 
 نوبت دوم 11243  تهران -بهشتي  دانشگاه شهيد رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 1 - 
 نوبت دوم 11244  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 8 - 
 نوبت دوم 11245  دانشگاه فردوسي مشهد رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 1 - 
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 2 -   نوبت دوم 11246  دانشگاه اراك
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 2 -   نوبت دوم 11247  دانشگاه اروميه
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 2 -   نوبت دوم 11248  دانشگاه اصفهان

رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 4 - فقط زن  نوبت دوم 11249  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 1 -   نوبت دوم 11250  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 3 -   نوبت دوم 11251  دانشگاه تهران

رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 3 - محل تحصيل تهران  نوبت دوم 11252  تهران -دانشگاه خوارزمي 
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 2 -   نوبت دوم 11253  دانشگاه سمنان
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 8 -   نوبت دوم 11254  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 2 -   نوبت دوم 11255  دانشگاه فردوسي مشهد

 نوبت دوم 11256  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 2 - فقط زن
 نوبت دوم 11257  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 8 - 
دومنوبت  11258  دانشگاه يزد رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 6 -   
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 11259  دانشگاه اراك شناسي ورزشيروان 1 - 
 نوبت دوم 11260  دانشگاه اصفهان شناسي ورزشيروان 2 - 
 نوبت دوم 11261  دانشگاه تبريز شناسي ورزشيروان 4 - 
 نوبت دوم 11262  دانشگاه تهران شناسي ورزشيروان 2 - 
 نوبت دوم 11263  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي ورزشيروان 1 - 
 نوبت دوم 11264  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي ورزشيروان 8 - 
 نوبت دوم 11265  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي ورزشيروان 4 - 
 مجازي 11266  دانشگاه تهران رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 25 - آموزش محور

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 -آموزش و پرورش 
 آموزش محور

رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 40 -  مجازي 11267  تهران -تربيت دبير شهيد رجايي  دانشگاه

رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 25 - آموزش محور  مجازي 11268  دانشگاه تهران
 مجازي 11269  دانشگاه تهران شناسي ورزشيروان 25 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11270  دانشگاه تبريز حركتيرفتار حركتي گرايش رشد  6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11271  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 3 -
 پرديس خودگردان 11272  دانشگاه شيراز رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 6 - 

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاهخودگردان 

رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 7 -  پرديس خودگردان 11273  دانشگاه اروميه

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 1 -  پرديس خودگردان 11274  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 6 -   پرديس خودگردان 11275  دانشگاه شيراز

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11276  دانشگاه يزد رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 6 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11277  دانشگاه تبريز شناسي ورزشيروان 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11278  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي ورزشيروان 3 -
 پيام نور 11279  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 20 - 
 غيرانتفاعي 11280  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 4 - 
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 10 -   غيرانتفاعي 11281  گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد 
 غيرانتفاعي 11282  مشهد -موسسه غيرانتفاعي عطار  رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 15 - 
 غيرانتفاعي 11283  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  شناسي ورزشيروان 15 - 

 غيرانتفاعي 11284  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  شناسي ورزشيروان 15 - فقط مرد
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 فقط زن -
 غيرانتفاعي 11285  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  شناسي ورزشيروان 20 -

 غيرانتفاعي 11286  غيرانتفاعي ايوانكيدانشگاه  شناسي ورزشيروان 20 - 
 غيرانتفاعي 11287  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  شناسي ورزشيروان 8 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 11288  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  شناسي ورزشيروان 8 - فقط زن

 غيرانتفاعي 11289  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر  شناسي ورزشيروان 18 - 
 غيرانتفاعي 11290  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  شناسي ورزشيروان 20 - 

 ) 2علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106

  - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11291  دانشگاه اراك

 - 10 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 تندرستيورزشي و 
 روزانه 11292  دانشگاه اروميه

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11293  دانشگاه اصفهان

 - 15 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11294  دانشگاه ايالم
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11295  دانشگاه بجنورد

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11296  دانشگاه بيرجند

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
- 4 

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 
 ورزشي و تندرستي

 روزانه 11297  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 10 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11298  تهراندانشگاه 

 10 - محل تحصيل تهران
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11299  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 7 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11300  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 10 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11301  دانشگاه زنجان

 - 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11302  دانشگاه سمنان

شرايط در انتهاي دفترچه - 16 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11303  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 8 
گرايش فيزيولوژي  فيزيولوژي ورزشي
 ورزشي و تندرستي

 روزانه 11304  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11305  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 10 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11306  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 7 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11307  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11308  دانشگاه شيراز

 - 11 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11309  صنعتي شاهروددانشگاه 

 - 12 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11310  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 9 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11311  دانشگاه فردوسي مشهد

 10 - فقط زن
 فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 26087  دانشگاه قم

 10 - فقط مرد
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11312  دانشگاه قم

 - 10 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 26088  دانشگاه كاشان

محل تحصيل  -فقط زن 
 پرديس خواهران

- 6 
ورزشي گرايش فيزيولوژي  فيزيولوژي

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 26090  دانشگاه كاشان

 - 9 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11313  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11314  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 6 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11315  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11316  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 16 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 روزانه 11317  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11318  دانشگاه اراك

 8 - فقط زن
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11319  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11320  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 كاربرديورزشي 
 روزانه 11321  دانشگاه بيرجند

 - 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11322  دانشگاه تبريز

 - 10 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11323  دانشگاه تهران

 - 16 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11324  سبزوار -حكيم سبزواري دانشگاه 

 - 6 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11325  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 6 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11326  دانشگاه زنجان

 - 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11327  دانشگاه سمنان

 - 6 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11328  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 9 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11329  دانشگاه شهركرد

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 كاربرديورزشي 
 روزانه 11330  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 10 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11331  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 7 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11332  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 7 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11333  دانشگاه شيراز

 - 12 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11334  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 9 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11335  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11336  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 6 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11337  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11338  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 16 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11339  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 روزانه 11340  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

 8 - فقط زن
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و 

 ورزشيتغذيه 
 روزانه 11341  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 10 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و 

 تغذيه ورزشي
 روزانه 11342  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

 - 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و 

 تغذيه ورزشي
 روزانه 11343  دانشگاه تبريز
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 ) 2علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
- 4 

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و 
 تغذيه ورزشي

 روزانه 11344  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و 

 تغذيه ورزشي
 روزانه 11345  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 7 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و 

 تغذيه ورزشي
 روزانه 11346  دانشگاه شيراز

 - 11 
گرايش فيزيولوژي و فيزيولوژي ورزشي 

 تغذيه ورزشي
 روزانه 11347  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 7 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و 

 تغذيه ورزشي
 روزانه 11348  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و 

 تغذيه ورزشي
 روزانه 11349  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 5 
ورزشي گرايش فيزيولوژي و فيزيولوژي 

 تغذيه ورزشي
 روزانه 11350  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 1 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11351  دانشگاه اراك

 - 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11352  دانشگاه اروميه

 - 3 
ورزشي گرايش فيزيولوژي  فيزيولوژي

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11353  دانشگاه اصفهان

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11354  دانشگاه ايالم

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11355  دانشگاه بيرجند

 وزارت آموزش و پرورش
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در  -ندارد
بخش مشخصات و شرايط 

  دانشگاه

- 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 26093  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 

التحصيالن شدگان و فارغ 
توضيحات در بخش  -ندارد

مشخصات و شرايط دانشگاه

- 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و 

 تغذيه ورزشي
 نوبت دوم 26094  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 6 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11356  دانشگاه تهران

 3 - تهرانمحل تحصيل 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11357  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11358  دانشگاه زنجان

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11359  دانشگاه سمنان

شرايط در انتهاي دفترچه - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11360  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11361  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 1 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11362  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11363  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 1 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11364  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11365  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11366  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 26091  دانشگاه كاشان

محل تحصيل  -فقط زن 
 2 - پرديس خواهران

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 
 ورزشي و تندرستي

 نوبت دوم 26089  دانشگاه كاشان

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11368  رشت -دانشگاه گيالن 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 1 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11369  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 1 
فيزيولوژي فيزيولوژي ورزشي گرايش 

 ورزشي و تندرستي
 نوبت دوم 11370  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 1 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 نوبت دوم 11371  دانشگاه اراك

 3 - فقط زن
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 نوبت دوم 11372  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 1 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 نوبت دوم 11373  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 نوبت دوم 11374  دانشگاه بيرجند

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 نوبت دوم 11375  دانشگاه تبريز

 - 6 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 نوبت دوم 11376  دانشگاه تهران

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 نوبت دوم 11377  دانشگاه سمنان

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 نوبت دوم 11378  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 1 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 نوبت دوم 11379  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 نوبت دوم 11380  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 8 
 فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي

 ورزشي كاربردي
 نوبت دوم 11381  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 نوبت دوم 11382  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 نوبت دوم 11383  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 1 
گرايش فيزيولوژي  فيزيولوژي ورزشي
 ورزشي كاربردي

 نوبت دوم 11384  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 1 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 نوبت دوم 11385  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 نوبت دوم 11386  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

 3 - فقط زن
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و 

 تغذيه ورزشي
 نوبت دوم 11387  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و 

 تغذيه ورزشي
 نوبت دوم 11388  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

 - 2 
گرايش فيزيولوژي و  فيزيولوژي ورزشي

 تغذيه ورزشي
 نوبت دوم 11389  دانشگاه تبريز

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و 

 تغذيه ورزشي
 نوبت دوم 11390  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و 

 تغذيه ورزشي
 نوبت دوم 11391  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 1 
گرايش فيزيولوژي و  فيزيولوژي ورزشي

 تغذيه ورزشي
 نوبت دوم 11392  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 40 - آموزش محور
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 مجازي 11393  دانشگاه تهران

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 پرديس خودگردان 11394  دانشگاه اروميه
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 پرديس خودگردان 11395  دانشگاه اصفهان

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 پرديس خودگردان 11396  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 پرديس خودگردان 11397  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 5 
گرايش فيزيولوژي فيزيولوژي ورزشي 
 ورزشي و تندرستي

 پرديس خودگردان 11398  دانشگاه شيراز

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 پرديس خودگردان 11399  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 10 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي

تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 پرديس خودگردان 11400  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 پرديس خودگردان 11401  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 پرديس خودگردان 11402  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 7 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 پرديس خودگردان 11403  دانشگاه شيراز

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 پرديس خودگردان 11404  رشت -دانشگاه گيالن 

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز - 4 

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و 
 تغذيه ورزشي

 پرديس خودگردان 11405  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 7 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و 

 تغذيه ورزشي
 پرديس خودگردان 11406  دانشگاه شيراز

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و 

 تغذيه ورزشي
 پرديس خودگردان 11407  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 تندرستيورزشي و 
 پيام نور 11408  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 پيام نور 11409  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 18 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 غيرانتفاعي 11410  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز 

 - 20 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 غيرانتفاعي 11411  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال 

 - 6 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 غيرانتفاعي 11412  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني 

 - 13 
گرايش فيزيولوژي  فيزيولوژي ورزشي
 ورزشي و تندرستي

 غيرانتفاعي 11413  لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير 

 - 20 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 غيرانتفاعي 11414  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي و تندرستي
 غيرانتفاعي 11415  همدان -و توسعه  موسسه غيرانتفاعي عمران

 - 20 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 غيرانتفاعي 11416  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال 

 - 11 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 غيرانتفاعي 11417  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك 

 - 7 
گرايش فيزيولوژي فيزيولوژي ورزشي 
 ورزشي كاربردي

 غيرانتفاعي 11418  تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر 

 - 20 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 غيرانتفاعي 11419  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان 

 10 - فقط زن
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 غيرانتفاعي 11420  قم -غيرانتفاعي طلوع مهر موسسه 
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 10 - فقط مرد
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 غيرانتفاعي 11421  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 

 - 15 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 غيرانتفاعي 11422  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران 

 - 15 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي كاربردي
 غيرانتفاعي 11423  گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد 

 - 20 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و 

 تغذيه ورزشي
 غيرانتفاعي 11424  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا 

 - 16 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و 

 تغذيه ورزشي
 غيرانتفاعي 11425  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود 

 - 12 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و 

 تغذيه ورزشي
 غيرانتفاعي 11426  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني 

 - 20 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و 

 تغذيه ورزشي
 غيرانتفاعي 11427  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز

 - 20 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و 

 تغذيه ورزشي
 غيرانتفاعي 11428  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس 

 - 20 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و 

 تغذيه ورزشي
 غيرانتفاعي 11429  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق 

 ) 3علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106
 روزانه 11430  دانشگاه اصفهان بيومكانيك ورزشي 4 -  

 روزانه 11431  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  بيومكانيك ورزشي 4 - 
 روزانه 11432  دانشگاه بيرجند بيومكانيك ورزشي 7 - 
 روزانه 11433  دانشگاه تبريز بيومكانيك ورزشي 4 - 
 روزانه 11434  دانشگاه تهران بيومكانيك ورزشي 4 - 
 روزانه 11435  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بيومكانيك ورزشي 10 - 
 روزانه 11436  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ورزشيبيومكانيك  6 - 
 روزانه 11437  بابلسر -دانشگاه مازندران  بيومكانيك ورزشي 6 - 
 روزانه 11438  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  بيومكانيك ورزشي 8 - 
 نوبت دوم 11439  دانشگاه اصفهان بيومكانيك ورزشي 2 - 
 نوبت دوم 11440  همدان -بوعلي سينا دانشگاه  بيومكانيك ورزشي 1 - 
 نوبت دوم 11441  دانشگاه بيرجند بيومكانيك ورزشي 1 - 
 نوبت دوم 11442  دانشگاه تبريز بيومكانيك ورزشي 2 - 
 نوبت دوم 11443  دانشگاه تهران بيومكانيك ورزشي 2 - 
 نوبت دوم 11444  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بيومكانيك ورزشي 3 - 
 نوبت دوم 11445  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بيومكانيك ورزشي 3 - 
 نوبت دوم 11446  بابلسر -دانشگاه مازندران  بيومكانيك ورزشي 2 - 

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11447  دانشگاه تبريز بيومكانيك ورزشي 4 -

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاه خودگردان

 پرديس خودگردان 11448  بابلسر -دانشگاه مازندران  بيومكانيك ورزشي 2 -

 ) 4علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106

  - 5 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 روزانه 11449  دانشگاه اراك

 - 10 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 روزانه 11450  دانشگاه اروميه

 - 5 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 روزانه 11451  دانشگاه اصفهان

 - 12 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 روزانه 11452  دانشگاه بجنورد

 - 4 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 تمرينات اصالحيگرايش 
 روزانه 11453  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
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 ) 4علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
ويژه فرهنگيان رسمي يا 

وزارت  پيماني شاغل در
 آموزش و پرورش

- 4 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 روزانه 11454  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 4 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 روزانه 11455  دانشگاه تهران

 - 7 
اصالحي شناسي ورزشي و تمرينات آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 روزانه 11456  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 6 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 روزانه 11457  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 9 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 روزانه 11458  دانشگاه شهركرد

 - 6 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 روزانه 11459  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 12 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 روزانه 11460  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 9 
اصالحي شناسي ورزشي و تمرينات آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 روزانه 11461  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 8 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 روزانه 11462  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 5 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 شناسي ورزشيگرايش آسيب
 روزانه 11463  دانشگاه اراك

 - 4 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 شناسي ورزشيگرايش آسيب
 روزانه 11464  دانشگاه تهران

 - 5 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 شناسي ورزشيگرايش آسيب
 روزانه 11465  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 5 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 شناسي ورزشيگرايش آسيب
 روزانه 11466  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 12 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 شناسي ورزشيگرايش آسيب
 روزانه 11467  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 8 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 شناسي ورزشيگرايش آسيب
 روزانه 11468  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 4 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي گرايش آسيب

 تربيت بدني سازگارانه و ورزش معلولين
 روزانه 11469  دانشگاه تهران

 - 8 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي گرايش آسيب

 تربيت بدني سازگارانه و ورزش معلولين
 روزانه 11470  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 2 
اصالحي شناسي ورزشي و تمرينات آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 نوبت دوم 11471  دانشگاه اراك

 - 2 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 نوبت دوم 11472  دانشگاه اروميه

 - 3 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 نوبت دوم 11473  دانشگاه اصفهان

 - 2 
ورزشي و تمرينات اصالحي شناسي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 نوبت دوم 11474  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
 مشخصات و شرايط دانشگاه

- 4 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 اصالحيگرايش تمرينات 
 نوبت دوم 26096  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 2 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 نوبت دوم 11475  دانشگاه تهران

 - 3 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 نوبت دوم 11476  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 1 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 نوبت دوم 11477  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 8 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 نوبت دوم 11478  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 2 
اصالحي شناسي ورزشي و تمرينات آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 نوبت دوم 11479  دانشگاه فردوسي مشهد
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 2 
تمرينات اصالحي شناسي ورزشي و آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 نوبت دوم 11480  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 2 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 شناسي ورزشيگرايش آسيب
 نوبت دوم 11481  دانشگاه اراك

 - 2 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 شناسي ورزشيگرايش آسيب
 نوبت دوم 11482  دانشگاه تهران

 - 2 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 شناسي ورزشيگرايش آسيب
 نوبت دوم 11483  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 1 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 شناسي ورزشيگرايش آسيب
 نوبت دوم 11484  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 8 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 شناسي ورزشيآسيبگرايش 
 نوبت دوم 11485  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 2 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 شناسي ورزشيگرايش آسيب
 نوبت دوم 11486  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 2 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي گرايش آسيب

 تربيت بدني سازگارانه و ورزش معلولين
 نوبت دوم 11487  تهراندانشگاه 

 - 2 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي گرايش آسيب

 تربيت بدني سازگارانه و ورزش معلولين
 نوبت دوم 11488  رشت -دانشگاه گيالن 

 40 - آموزش محور
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 مجازي 11489  دانشگاه تهران

 40 - آموزش محور
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 شناسي ورزشيگرايش آسيب
 مجازي 11490  دانشگاه تهران

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 8 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 پرديس خودگردان 11491  دانشگاه اروميه

 - 4 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 11492  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 6 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
خودگردانپرديس  11493  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 6 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 پرديس خودگردان 11494  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 4 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 شناسي ورزشيگرايش آسيب

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 11495  صرفاوروديهاي امسال درتهران)البرزكرج 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 5 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 شناسي ورزشيگرايش آسيب
 پرديس خودگردان 11496  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 4 
اصالحي گرايش  شناسي ورزشي و تمريناتآسيب

 تربيت بدني سازگارانه و ورزش معلولين
 پرديس خودگردان 11497  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 20 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 پيام نور 11498  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 20 - فقط مرد
اصالحي شناسي ورزشي و تمرينات آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 غيرانتفاعي 11499  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط زن -

- 20 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 غيرانتفاعي 11500  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 - 20 
و تمرينات اصالحي  شناسي ورزشيآسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 غيرانتفاعي 11501  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا 

 - 20 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 غيرانتفاعي 11502  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال 

 - 15 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 اصالحيگرايش تمرينات 
 غيرانتفاعي 11503  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود 

 - 20 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 غيرانتفاعي 11504  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان 

 - 4 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 غيرانتفاعي 11505  تبريز -فّناوري شمس موسسه غيرانتفاعي علم و 
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 ) 4علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 20 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 اصالحيگرايش تمرينات 
 غيرانتفاعي 11506  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اسرار 

 - 14 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 غيرانتفاعي 11507  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي 

 - 20 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 غيرانتفاعي 11508  اصفهان -اصفهاني موسسه غيرانتفاعي راغب 

 - 12 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 غيرانتفاعي 11509  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق 

 - 20 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 گرايش تمرينات اصالحي
 غيرانتفاعي 11510  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس 

 - 17 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 شناسي ورزشيگرايش آسيب
 غيرانتفاعي 11511  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا 

 - 19 
شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي آسيب

 شناسي ورزشيگرايش آسيب
 غيرانتفاعي 11512  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه 

 ) 5ضريب علوم ورزشي (كد  - 1106

  - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 روزانه 11513  دانشگاه اراك

 8 - فقط زن
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 روزانه 11514  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 روزانه 11515  تبريزدانشگاه 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
- 4 

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 
 در ورزش

 روزانه 11516  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 3 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 روزانه 11517  دانشگاه تربيت مدرس

 2 - فاقد خوابگاه
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 روزانه 11518  دانشگاه تربيت مدرس

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 روزانه 11519  دانشگاه تهران

توضيحات در انتهاي دفترچه - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 روزانه 11520  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)

 8 - محل تحصيل تهران
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 روزانه 11521  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 روزانه 11522  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 6 
ورزشي گرايش مديريت بازاريابي  مديريت
 در ورزش

 روزانه 11523  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 روزانه 11524  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 روزانه 11525  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 روزانه 11526  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 روزانه 11527  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 13 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 روزانه 11528  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 روزانه 11529  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تأسيسات ورزشي
 روزانه 11530  دانشگاه تهران
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 5علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تأسيسات ورزشي
 روزانه 11531  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 14 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تأسيسات ورزشي
 روزانه 11532  اردبيل -اردبيلي دانشگاه محقق 

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات 

 هاي تفريحيفراغت ورزش
 روزانه 11533  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 10 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات 

 هاي تفريحيفراغت ورزش
 روزانه 11534  دانشگاه صنعتي شاهرود

 10 - فقط زن
مديريت اوقات  مديريت ورزشي گرايش

 هاي تفريحيفراغت ورزش
 روزانه 11536  دانشگاه قم

 10 - فقط مرد
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات 

 هاي تفريحيفراغت ورزش
 روزانه 11535  دانشگاه قم

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات 

 هاي تفريحيفراغت ورزش
 روزانه 11537  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 روزانه 11538  دانشگاه اراك

 - 6 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 روزانه 11539  دانشگاه اصفهان

 8 - فقط زن
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 روزانه 11540  تهران -(ويژه خواهران) دانشگاه الزهرا(س) 

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 روزانه 11541  دانشگاه ايالم

 - 9 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 روزانه 11542  دانشگاه بجنورد

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيسازماندر 
 روزانه 11543  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 10 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 روزانه 11544  دانشگاه بيرجند

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
- 4 

مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 
 ورزشيهاي در سازمان

 روزانه 11545  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 6 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 روزانه 11546  دانشگاه جهرم

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 روزانه 11547  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 روزانه 11548  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 6 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 روزانه 11549  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 10 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيسازماندر 
 روزانه 11550  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 6 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 روزانه 11551  دانشگاه شهركرد

 - 7 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 روزانه 11552  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 6 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 روزانه 11553  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 13 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 روزانه 11554  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيسازماندر 
 روزانه 11555  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

مختص كاركنان شاغل 
برابر شرايط و  -مرد ناجا 

ضوابط اعالمي در دفترچه 
راهنماي آزموني صادره از 

دانشگاه علوم انتظامي 
شرايط در انتهاي  -امين. 

 فقط مرد -دفترچه 

- 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيسازماندر 
نيروي انتظامي  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

 روزانه 11556  جمهوري اسالمي ايران
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 5علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 روزانه 11557  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 10 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 روزانه 11558  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 روزانه 11559  بابلسر -مازندران دانشگاه 

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت 

 رويدادهاي ورزشي
 روزانه 11560  دانشگاه اروميه

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت 

 رويدادهاي ورزشي
 روزانه 11561  دانشگاه تبريز

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت 

 رويدادهاي ورزشي
 روزانه 11562  دانشگاه تهران

 - 6 
مديريت ورزشي گرايش مديريت 

 رويدادهاي ورزشي
 روزانه 11563  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 10 
مديريت ورزشي گرايش مديريت 

 رويدادهاي ورزشي
 روزانه 11564  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت 

 رويدادهاي ورزشي
 روزانه 11565  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 نوبت دوم 11566  دانشگاه اراك

 3 - فقط زن
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 نوبت دوم 11567  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 3 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 نوبت دوم 11568  دانشگاه تبريز

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 نوبت دوم 11569  دانشگاه تهران

توضيحات در انتهاي دفترچه - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 نوبت دوم 11570  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)

 3 - محل تحصيل تهران
ورزشي گرايش مديريت بازاريابي مديريت 
 در ورزش

 نوبت دوم 11571  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 1 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 نوبت دوم 11572  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 نوبت دوم 11573  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 نوبت دوم 11574  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 نوبت دوم 11575  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 1 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 نوبت دوم 11576  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 نوبت دوم 11577  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
 مشخصات و شرايط دانشگاه

- 4 
بازاريابي مديريت ورزشي گرايش مديريت 

 در ورزش
 نوبت دوم 26097  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
مشخصات و شرايط دانشگاه

- 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 نوبت دوم 26098  تهران -دبير شهيد رجايي دانشگاه تربيت 

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تأسيسات ورزشي
 نوبت دوم 11578  دانشگاه تهران

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تأسيسات ورزشي
 نوبت دوم 11579  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 1 
اماكن و مديريت ورزشي گرايش مديريت 

 تأسيسات ورزشي
 نوبت دوم 11580  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات 

 هاي تفريحيفراغت ورزش
 نوبت دوم 11581  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات 

 هاي تفريحيفراغت ورزش
 نوبت دوم 11582  بابلسر -دانشگاه مازندران 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 5علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
دوم نوبت 11583  دانشگاه اراك  

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 نوبت دوم 11584  دانشگاه اصفهان

 3 - فقط زن
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 نوبت دوم 11585  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 6 
 مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي

 هاي ورزشيدر سازمان
 نوبت دوم 11586  دانشگاه ايالم

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 نوبت دوم 11587  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 نوبت دوم 11588  دانشگاه بيرجند

 - 3 
ورزشي گرايش مديريت راهبردي مديريت 

 هاي ورزشيدر سازمان
 نوبت دوم 11589  دانشگاه جهرم

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 نوبت دوم 11590  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 نوبت دوم 11591  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 نوبت دوم 11592  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 نوبت دوم 11593  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 نوبت دوم 11594  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 نوبت دوم 11595  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيسازماندر 
 نوبت دوم 11596  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 نوبت دوم 11597  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت 

 رويدادهاي ورزشي
 نوبت دوم 11598  دانشگاه اروميه

 - 3 
مديريت مديريت ورزشي گرايش 

 رويدادهاي ورزشي
 نوبت دوم 11599  دانشگاه تبريز

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت 

 رويدادهاي ورزشي
 نوبت دوم 11600  دانشگاه تهران

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت 

 رويدادهاي ورزشي
 نوبت دوم 11601  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت 

 ورزشيرويدادهاي 
 نوبت دوم 11602  رشت -دانشگاه گيالن 

 30 - آموزش محور
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 مجازي 11603  دانشگاه تهران

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

- 40 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 مجازي 11604  قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي 

 30 - آموزش محور
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تأسيسات ورزشي
 مجازي 11605  دانشگاه تهران

 40 - آموزش محور
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 مجازي 11606  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 40 - آموزش محور
مديريت مديريت ورزشي گرايش 

 رويدادهاي ورزشي
 مجازي 11607  دانشگاه صنعتي شاهرود

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز - 3 

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 
 در ورزش

 پرديس خودگردان 11608  دانشگاه تبريز
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 5علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 پرديس خودگردان 11609  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
ورزشي گرايش مديريت بازاريابي مديريت 
 در ورزش

 پرديس خودگردان 11610  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 پرديس خودگردان 11611  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
ورزشي گرايش مديريت بازاريابي  مديريت
 در ورزش

 پرديس خودگردان 11612  سنندج -دانشگاه كردستان 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 6 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 پرديس خودگردان 11613  رشت -دانشگاه گيالن 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
گرايش مديريت بازاريابي  مديريت ورزشي

 در ورزش
 پرديس خودگردان 11614  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تأسيسات ورزشي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 11615  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 - 12 
مديريت اماكن و  مديريت ورزشي گرايش

 تأسيسات ورزشي
 پرديس خودگردان 11616  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات 

 هاي تفريحيفراغت ورزش
 پرديس خودگردان 11617  بابلسر -دانشگاه مازندران 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 پرديس خودگردان 11618  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 پرديس خودگردان 11619  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 6 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 پرديس خودگردان 11620  رشت -دانشگاه گيالن 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 پرديس خودگردان 11621  بابلسر -دانشگاه مازندران 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 7 
مديريت ورزشي گرايش مديريت 

 رويدادهاي ورزشي
 پرديس خودگردان 11622  دانشگاه اروميه

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز - 3 

مديريت ورزشي گرايش مديريت 
 رويدادهاي ورزشي

 پرديس خودگردان 11623  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت 

 رويدادهاي ورزشي
 پرديس خودگردان 11624  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 6 
مديريت ورزشي گرايش مديريت 

 رويدادهاي ورزشي
 پرديس خودگردان 11625  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 ورزشدر 
 پيام نور 11626  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 پيام نور 11627  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 پيام نور 11628  جنوبتهران  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 پيام نور 11629  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 پيام نور 11630  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 - 20 
گرايش مديريت بازاريابي مديريت ورزشي 

 در ورزش
 پيام نور 11631  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تأسيسات ورزشي
 پيام نور 11632  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تأسيسات ورزشي
 پيام نور 11633  مركز گرمسار -پيام نور استان سمنان دانشگاه 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تأسيسات ورزشي
مركز بندر عباس -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان   پيام نور 11634
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 5علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات 

 هاي تفريحيفراغت ورزش
 پيام نور 11635  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات 

 هاي تفريحيفراغت ورزش
 پيام نور 11636  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات 

 هاي تفريحيفراغت ورزش
 پيام نور 11637  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 پيام نور 11638  تهران جنوب -تهران دانشگاه پيام نور استان 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 پيام نور 11639  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 پيام نور 11640  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 پيام نور 11641  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت 

 هاي ورزشيرسانه
 پيام نور 11642  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 8 
مديريت مديريت ورزشي گرايش 

 هاي ورزشيرسانه
 پيام نور 11643  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 10 
مديريت ورزشي گرايش مديريت 

 هاي ورزشيرسانه
 پيام نور 11644  واحد شهريار -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت 

 رويدادهاي ورزشي
 پيام نور 11645  مركز كرج -البرز دانشگاه پيام نور استان 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت 

 رويدادهاي ورزشي
 پيام نور 11646  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت 

 رويدادهاي ورزشي
 پيام نور 11647  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 - 20 
ورزشي گرايش مديريت بازاريابي مديريت 
 در ورزش

 غيرانتفاعي 11648  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 غيرانتفاعي 11649  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز 

 - 16 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 غيرانتفاعي 11650  مشهد -بينالود موسسه غيرانتفاعي 

 - 15 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 غيرانتفاعي 11651 تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان 

 8 - فقط زن
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 غيرانتفاعي 11652  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 

 10 - مردفقط 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 غيرانتفاعي 11653  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 

 - 9 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 غيرانتفاعي 11654  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال 

 - 15 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي 

 در ورزش
 غيرانتفاعي 11655  گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد 

 - 10 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تأسيسات ورزشي
 غيرانتفاعي 11656  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تأسيسات ورزشي
 غيرانتفاعي 11657  كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تأسيسات ورزشي
 غيرانتفاعي 11658  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش 

 15 - فقط مرد
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات 

 هاي تفريحيفراغت ورزش
 غيرانتفاعي 11659  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 در انتهاي دفترچهتوضيحات 
 فقط زن -

- 15 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات 

 هاي تفريحيفراغت ورزش
 غيرانتفاعي 11660  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 5علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات 

 هاي تفريحيفراغت ورزش
 غيرانتفاعي 11661  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات 

 هاي تفريحيفراغت ورزش
 غيرانتفاعي 11662  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 غيرانتفاعي 11663  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 غيرانتفاعي 11664  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال 

 - 13 
راهبردي  مديريت ورزشي گرايش مديريت

 هاي ورزشيدر سازمان
 غيرانتفاعي 11665  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان 

 - 10 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 غيرانتفاعي 11666  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران 

 - 6 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 ورزشيهاي در سازمان
 غيرانتفاعي 11667  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني 

 - 7 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 غيرانتفاعي 11668  رامسر -موسسه غيرانتفاعي كسري 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 غيرانتفاعي 11669  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا 

 - 9 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 غيرانتفاعي 11670  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 غيرانتفاعي 11671  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت 

 هاي ورزشيرسانه
 غيرانتفاعي 11672  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 

 40 - آموزش محور
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيدر سازمان
 مجازي غيرانتفاعي 11673  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان 

 ) 1ضريب تاريخ (كد  - 1107
 روزانه 11674  دانشگاه اروميه تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 5 -  

 روزانه 11675  دانشگاه اصفهان تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 4 - 
 روزانه 11676  دانشگاه تهران تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 5 - 
 روزانه 11677  زاهدان -بلوچستان دانشگاه سيستان و  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 8 - 
 روزانه 11678  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 8 - 
 روزانه 11679  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 5 - 
 روزانه 11680  دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 5 - 
 نوبت دوم 11681  دانشگاه اروميه تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 2 - 
 نوبت دوم 11682  دانشگاه اصفهان تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 2 - 
 نوبت دوم 11683  دانشگاه تهران تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 2 - 
 نوبت دوم 11684  دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 1 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11685  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 8 -

 ) 2تاريخ (كد ضريب  - 1107
 روزانه 11686  دانشگاه اراك اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  11 -  

 روزانه 11687  دانشگاه اروميه اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  12 - 
 روزانه 11688  دانشگاه اصفهان اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  6 - 

 روزانه 11689  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  - 12 فقط زن
 روزانه 11690  قزوين -المللي امام خميني (ره ) دانشگاه بين  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  7 - 
 روزانه 11691  دانشگاه بيرجند اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  14 - 
 روزانه 11692  دانشگاه تبريز اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  8 - 
 روزانه 11693  دانشگاه تربيت مدرس اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  3 - 

 روزانه 11694  دانشگاه تربيت مدرس اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  2 - خوابگاهفاقد 
 روزانه 11695  دانشگاه تهران اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  6 - 
 روزانه 11696  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  6 - 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2ضريب تاريخ (كد  - 1107 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 11697  كرمانشاه -دانشگاه رازي  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  7 - 
 روزانه 11698  زنجان دانشگاه اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  11 - 
 روزانه 11699  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  15 - 
 روزانه 11700  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  4 - 
 روزانه 11701  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  4 - 
 روزانه 11702  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  12 - 
 روزانه 11703  دانشگاه شيراز اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  8 - 
 روزانه 11704  دانشگاه فردوسي مشهد اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  6 - 
 روزانه 11705  خرم آباد -دانشگاه لرستان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  10 - 
 روزانه 11706  بابلسر -دانشگاه مازندران  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  9 - 
 روزانه 11707  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  15 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 11708  دانشگاه ميبد اسالميايران تاريخ گرايش تاريخ  10 -
 روزانه 11709  ايرانشهر -دانشگاه واليت  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  8 - 
 روزانه 11710  دانشگاه ياسوج اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  8 - 
 روزانه 11711  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  تاريخ گرايش تاريخ انقالب اسالمي 7 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 شرايط در انتهاي دفترچه -
 روزانه 11712  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  تاريخ گرايش تاريخ انقالب اسالمي 15 -

 روزانه 11713  كرج)تهران (محل تحصيل  -دانشگاه خوارزمي  تاريخ گرايش تاريخ انقالب اسالمي 6 - 
 روزانه 11714  گرگان -دانشگاه گلستان  تاريخ گرايش تاريخ انقالب اسالمي 9 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 11715  پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي تاريخ گرايش تاريخ انقالب اسالمي 3 -
 نوبت دوم 11716  دانشگاه اراك اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  5 - 
 نوبت دوم 11717  دانشگاه اروميه اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  2 - 
 نوبت دوم 11718  دانشگاه اصفهان اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  2 - 

 نوبت دوم 11719  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  - 4 فقط زن
 نوبت دوم 11720  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  2 - 
 نوبت دوم 11721  دانشگاه بيرجند اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  2 - 
 نوبت دوم 11722  دانشگاه تبريز اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  6 - 
 نوبت دوم 11723  دانشگاه تهران اسالمي تاريخ گرايش تاريخ ايران 3 - 
 نوبت دوم 11724  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  3 - 
 نوبت دوم 11725  دانشگاه زنجان اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  2 - 
 نوبت دوم 11726  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  1 - 
 نوبت دوم 11727  دانشگاه فردوسي مشهد اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  2 - 
 نوبت دوم 11728  بابلسر -دانشگاه مازندران  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  4 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 11729  دانشگاه ميبد اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  6 -
 نوبت دوم 11730  ايرانشهر -دانشگاه واليت  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  4 - 
 نوبت دوم 11731  دانشگاه ياسوج اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  3 - 
 نوبت دوم 11732  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  تاريخ گرايش تاريخ انقالب اسالمي 2 - 
 نوبت دوم 11733  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تاريخ گرايش تاريخ انقالب اسالمي 3 - 
 نوبت دوم 11734  گرگان -دانشگاه گلستان  تاريخ گرايش تاريخ انقالب اسالمي 4 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 11735  اسالميپژوهشكده امام خميني(س) و انقالب  تاريخ گرايش تاريخ انقالب اسالمي 2 -
محل تحصيل پرديس 

خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11736  دانشگاه تبريز اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  8 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11737  دانشگاه تربيت مدرس اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  1 -

پرديس محل تحصيل 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11738  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11739  خرم آباد -دانشگاه لرستان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  3 -

 اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 
واحد قره  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 

 پيام نور 11740  آغاج
 پيام نور 11741  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 
 پيام نور 11742  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 
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 ) 2تاريخ (كد ضريب  - 1107 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 پيام نور 11743  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 
 پيام نور 11744  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 
 پيام نور 11745  مركز زاهدان -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  8 - 
 پيام نور 11746  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 
 پيام نور 11747  واحد سقز -دانشگاه پيام نور استان كردستان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 
 پيام نور 11748  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 
 پيام نور 11749  مركز گرگان -دانشگاه پيام نور استان گلستان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 
 پيام نور 11750  واحد بندرانزلي -دانشگاه پيام نور استان گيالن  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 
 پيام نور 11751  مركز رامسر -استان مازندران دانشگاه پيام نور  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 
 پيام نور 11752  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 
 مجازي پيام نور 11753  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11754  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11755  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11756  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  اسالميتاريخ ايران تاريخ گرايش  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11757  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11758  مركز گرگان -دانشگاه پيام نور استان گلستان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11759  مركز رامسر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11760  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور

 ) 3تاريخ (كد ضريب  - 1107
 روزانه 11761  دانشگاه اراك تاريخ گرايش تاريخ اسالم 11 -  

 روزانه 11762  دانشگاه اصفهان تاريخ گرايش تاريخ اسالم 5 - 
 روزانه 11763  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 12 - فقط زن

 روزانه 11764  دانشگاه ايالم تاريخ گرايش تاريخ اسالم 12 - 
 روزانه 11765  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 7 - 
 روزانه 11766  دانشگاه تربيت مدرس تاريخ گرايش تاريخ اسالم 3 - 
 روزانه 11767  دانشگاه تربيت مدرس اسالمتاريخ گرايش تاريخ  2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 11768  دانشگاه تهران تاريخ گرايش تاريخ اسالم 6 - 
 روزانه 11769  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 6 - 
 روزانه 11770  كرمانشاه -دانشگاه رازي  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 7 - 
 روزانه 11771  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  گرايش تاريخ اسالم تاريخ 6 - 
 روزانه 11772  دانشگاه شيراز تاريخ گرايش تاريخ اسالم 4 - 
 روزانه 11773  دانشگاه ياسوج تاريخ گرايش تاريخ اسالم 8 - 
 روزانه 11774  دانشگاه ايالم تاريخ گرايش تاريخ تشيع 12 - 
 روزانه 11775  دانشگاه تبريز تاريخ تشيعتاريخ گرايش  5 - 
 روزانه 11776  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 10 - 
 روزانه 11777  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 6 - 
 روزانه 11778  دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ گرايش تاريخ تشيع 5 - 
 روزانه 11779  خرم آباد -دانشگاه لرستان  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 10 - 
 روزانه 11780  دانشگاه نيشابور تاريخ گرايش تاريخ تشيع 8 - 
 روزانه 11781  دانشگاه تهران تاريخ گرايش مطالعات خليج فارس 6 - 
 روزانه 11782  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  تاريخ گرايش مطالعات خليج فارس 19 - 
 - 5 

تاريخ گرايش اسناد و مدارك آرشيوي و 
 شناسينسخه

 روزانه 11783  دانشگاه تهران
 روزانه 11784  دانشگاه تهران تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز 5 - 
 روزانه 11785  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز 8 - 
 نوبت دوم 11786  دانشگاه اراك تاريخ گرايش تاريخ اسالم 5 - 
 نوبت دوم 11787  دانشگاه اصفهان تاريخ گرايش تاريخ اسالم 2 - 

 نوبت دوم 11788  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 4 - فقط زن
 نوبت دوم 11789  دانشگاه ايالم تاريخ گرايش تاريخ اسالم 5 - 
 نوبت دوم 11790  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 2 - 
 نوبت دوم 11791  دانشگاه تهران تاريخ گرايش تاريخ اسالم 3 - 
 نوبت دوم 11792  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 4 - 
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 11793  دانشگاه ياسوج تاريخ گرايش تاريخ اسالم 3 - 
 نوبت دوم 11794  دانشگاه ايالم تاريخ گرايش تاريخ تشيع 5 - 
 نوبت دوم 11795  دانشگاه تبريز تاريخ گرايش تاريخ تشيع 3 - 
 نوبت دوم 11796  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 4 - 
 نوبت دوم 11797  دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ گرايش تاريخ تشيع 1 - 
 نوبت دوم 11798  دانشگاه نيشابور تاريخ گرايش تاريخ تشيع 3 - 
 نوبت دوم 11799  دانشگاه تهران تاريخ گرايش مطالعات خليج فارس 3 - 
 - 2 

تاريخ گرايش اسناد و مدارك آرشيوي و 
 شناسينسخه

 نوبت دوم 11800  دانشگاه تهران
 نوبت دوم 11801  دانشگاه تهران تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز 2 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي 11802  قم -موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 40 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي 11803  قم -موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 40 -

پرديس محل تحصيل 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11804  دانشگاه تربيت مدرس تاريخ گرايش تاريخ اسالم 1 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11805  دانشگاه تبريز تاريخ گرايش تاريخ تشيع 5 -

 پيام نور 11806  مركز زاهدان -بلوچستان دانشگاه پيام نور استان سيستان و  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 8 - 
 پيام نور 11807  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 8 - 
 پيام نور 11808  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 20 - 
 پيام نور 11809  مركز كاشان -استان اصفهان دانشگاه پيام نور  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 20 - 
 پيام نور 11810  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 20 - 
 پيام نور 11811  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 20 - 
 پيام نور 11812  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 20 - 
 پيام نور 11813  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 20 - 
 پيام نور 11814  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 8 - 
 پيام نور 11815  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  مطالعات آسياي مركزي و قفقازتاريخ گرايش  20 - 
 مجازي پيام نور 11816  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11817  مركز مشهد -خراسان رضوي دانشگاه پيام نور استان  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11818  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11819  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 40 - آموزش محور

انتهاي دفترچه شرايط در  غيرانتفاعي 11820  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 20 -
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 11821  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي تاريخ گرايش تاريخ اسالم 16 -

شرايط در  -تحصيل رايگان 
 فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 11822  دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع ) تاريخ گرايش تاريخ تشيع 15 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 11823  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 15 -
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 آموزش محور -
 مجازي غيرانتفاعي 11824  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 20 -

 ) 4تاريخ (كد ضريب  - 1107
 روزانه 11825  دانشگاه تبريز تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان 8 -  

 روزانه 11826  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان 4 - 
 روزانه 11827  دانشگاه شيراز جهانتاريخ گرايش تاريخ عمومي  3 - 
 نوبت دوم 11828  دانشگاه تبريز تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان 6 - 
 نوبت دوم 11829  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان 1 - 

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11830  تبريزدانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان 8 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11831  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان 1 -

 ) 1علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108
 روزانه 11832  دانشگاه تهران شناسيمردم 7 -  

 روزانه 11833  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسيمردم 6 - 
 روزانه 11834  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيمردم 8 - 
 روزانه 11835  دانشگاه يزد شناسيمردم 4 - 
 نوبت دوم 11836  دانشگاه تهران شناسيمردم 7 - 
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 ) 1علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 11837  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسيمردم 2 - 
 نوبت دوم 11838  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيمردم 4 - 
 نوبت دوم 11839  دانشگاه يزد شناسيمردم 3 - 

 ) 2علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108
 روزانه 11840  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيجمعيت 4 -  

 روزانه 11841  دانشگاه تهران شناسيجمعيت 8 - 
 روزانه 11842  دانشگاه شيراز شناسيجمعيت 6 - 
 روزانه 11843  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيجمعيت 8 - 
 روزانه 11844  دانشگاه يزد شناسيجمعيت 5 - 
 نوبت دوم 11845  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيجمعيت 1 - 
 نوبت دوم 11846  دانشگاه تهران شناسيجمعيت 4 - 
 نوبت دوم 11847  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيجمعيت 4 - 
 نوبت دوم 11848  دانشگاه يزد شناسيجمعيت 3 - 
 پيام نور 11849  مركز مهاباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شناسيجمعيت 20 - 

 ) 3علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108
 روزانه 11850  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  شناسيجامعه 20 -  

 روزانه 11851  دانشگاه اصفهان شناسيجامعه 6 - 
 روزانه 11852  تهران -الزهرا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه  شناسيجامعه - 10 فقط زن

 روزانه 11853  دانشگاه ايالم شناسيجامعه 10 - 
 روزانه 11854  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيجامعه 4 - 
 روزانه 11855  دانشگاه تبريز شناسيجامعه 8 - 
 روزانه 11856  دانشگاه تربيت مدرس شناسيجامعه 4 - 

 روزانه 11857  دانشگاه تربيت مدرس شناسيجامعه 1 - خوابگاهفاقد 
 روزانه 11858  دانشگاه تهران شناسيجامعه 6 - 
 روزانه 11859  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسيجامعه 10 - 
 روزانه 11860  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسيجامعه 10 - 
 روزانه 11861  زاهدان -سيستان و بلوچستان دانشگاه  شناسيجامعه 17 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 11862  تهران -دانشگاه شاهد  شناسيجامعه 6 -
 روزانه 11863  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسيجامعه 10 - 
 روزانه 11864  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسيجامعه 10 - 
 روزانه 11865  دانشگاه شيراز شناسيجامعه 8 - 
 روزانه 11866  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيجامعه 10 - 
 روزانه 11867  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسيجامعه 17 - 
 روزانه 11868  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيجامعه 15 - 
 روزانه 11869  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيجامعه 6 - 
 روزانه 11870  دانشگاه ياسوج شناسيجامعه 16 - 
 روزانه 11871  دانشگاه يزد شناسيجامعه 8 - 
 روزانه 11872  كرمانشاه -دانشگاه رازي  جامعه شناسي انقالب اسالمي 5 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 11873  تهران -دانشگاه شاهد  جامعه شناسي انقالب اسالمي 11 -
انتهاي دفترچهشرايط در   روزانه 11874  پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي جامعه شناسي انقالب اسالمي 3 -

 نوبت دوم 11875  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  شناسيجامعه 5 - 
 نوبت دوم 11876  دانشگاه اصفهان شناسيجامعه 3 - 

 نوبت دوم 11877  تهران -(ويژه خواهران) دانشگاه الزهرا(س)  شناسيجامعه - 3 فقط زن
 نوبت دوم 11878  دانشگاه ايالم شناسيجامعه 5 - 
 نوبت دوم 11879  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيجامعه 2 - 
 نوبت دوم 11880  دانشگاه تبريز شناسيجامعه 5 - 
 نوبت دوم 11881  دانشگاه تهران شناسيجامعه 5 - 
 نوبت دوم 11882  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسيجامعه 9 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 11883  تهران -دانشگاه شاهد  شناسيجامعه 4 -
 نوبت دوم 11884  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسيجامعه 4 - 
 نوبت دوم 11885  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيجامعه 8 - 
 نوبت دوم 11886  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسيجامعه 1 - 
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 ) 3علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 11887  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيجامعه 13 - 
 نوبت دوم 11888  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيجامعه 3 - 
 نوبت دوم 11889  دانشگاه ياسوج شناسيجامعه 3 - 
 نوبت دوم 11890  دانشگاه يزد شناسيجامعه 4 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 11891  تهران -دانشگاه شاهد  جامعه شناسي انقالب اسالمي 5 -
شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 11892  پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي جامعه شناسي انقالب اسالمي 2 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11893  دانشگاه تبريز شناسيجامعه 8 -

 پرديس خودگردان 11894  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسيجامعه 5 - 
شرايط در انتهاي دفترچه 

محل تحصيل پرديس  -
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11895  تهران -دانشگاه شاهد  جامعه شناسي انقالب اسالمي 8 -

 پيام نور 11896  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيجامعه 20 - 
 پيام نور 11897  مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيجامعه 20 - 
 پيام نور 11898  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شناسيجامعه 20 - 
 پيام نور 11899  مركز بجنورد -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي  شناسيجامعه 20 - 
 پيام نور 11900  مركز سنندج -استان كردستان  دانشگاه پيام نور شناسيجامعه 20 - 
 پيام نور 11901  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شناسيجامعه 20 - 
 پيام نور 11902  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  شناسيجامعه 20 - 
 پيام نور 11903  اروندمركز  -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  شناسيجامعه 20 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 غيرانتفاعي 11904  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  شناسيجامعه 20 -
 غيرانتفاعي 11905  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  شناسيجامعه 18 - 
 غيرانتفاعي 11906  آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  شناسيجامعه 10 - 

 ) 4علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108
 روزانه 11907  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  پژوهش علوم اجتماعي 10 -  فقط زن

 روزانه 11908  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  پژوهش علوم اجتماعي 4 - 
 روزانه 11909  دانشگاه بيرجند پژوهش علوم اجتماعي 10 - 
 روزانه 11910  دانشگاه تبريز پژوهش علوم اجتماعي 8 - 
 روزانه 11911  دانشگاه تهران پژوهش علوم اجتماعي 6 - 
 روزانه 11912  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  پژوهش علوم اجتماعي 7 - 
 روزانه 11913  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  پژوهش علوم اجتماعي 10 - 
 روزانه 11914  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم اجتماعي پژوهش 7 - 
 روزانه 11915  دانشگاه فردوسي مشهد پژوهش علوم اجتماعي 8 - 

محل تحصيل  -فقط زن 
 پرديس خواهران

 روزانه 11916  دانشگاه كاشان پژوهش علوم اجتماعي 5 -
 روزانه 11917  دانشگاه كاشان پژوهش علوم اجتماعي 6 - 
 روزانه 11918  بابلسر -دانشگاه مازندران  پژوهش علوم اجتماعي 6 - 
 روزانه 11919  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  پژوهش علوم اجتماعي 13 - 
 روزانه 11920  دانشگاه يزد پژوهش علوم اجتماعي 12 - 

 نوبت دوم 11921  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  پژوهش علوم اجتماعي 3 - فقط زن
 نوبت دوم 11922  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  پژوهش علوم اجتماعي 2 - 
 نوبت دوم 11923  دانشگاه بيرجند پژوهش علوم اجتماعي 2 - 
 نوبت دوم 11924  دانشگاه تبريز پژوهش علوم اجتماعي 5 - 
 نوبت دوم 11925  دانشگاه تهران پژوهش علوم اجتماعي 5 - 
 نوبت دوم 11926  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  اجتماعيپژوهش علوم  1 - 
 نوبت دوم 11927  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  پژوهش علوم اجتماعي 9 - 
 نوبت دوم 11928  دانشگاه فردوسي مشهد پژوهش علوم اجتماعي 3 - 
 نوبت دوم 11930  دانشگاه كاشان پژوهش علوم اجتماعي 4 - 

محل تحصيل  -فقط زن 
 پرديس خواهران

 نوبت دوم 11929  دانشگاه كاشان پژوهش علوم اجتماعي 1 -
 نوبت دوم 11931  بابلسر -دانشگاه مازندران  پژوهش علوم اجتماعي 3 - 
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 ) 4علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 11932  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  پژوهش علوم اجتماعي 1 - 
 نوبت دوم 11933  دانشگاه يزد پژوهش علوم اجتماعي 5 - 

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11934  دانشگاه تبريز پژوهش علوم اجتماعي 8 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11935  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  پژوهش علوم اجتماعي 5 -
 غيرانتفاعي 11936  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  پژوهش علوم اجتماعي 15 - 
 غيرانتفاعي 11937  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  پژوهش علوم اجتماعي 15 - 

 ) 5علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108
 روزانه 11938  دانشگاه تهران اجتماعيريزي رفاه برنامه 5 -  

 روزانه 11939  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اجتماعيريزي رفاه برنامه 10 - 
 نوبت دوم 11940  دانشگاه تهران اجتماعيريزي رفاه برنامه 5 - 
 نوبت دوم 11941  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اجتماعيريزي رفاه برنامه 8 - 
 اجتماعيريزي رفاه برنامه 5 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 11942  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پيام نور 11943  مركز بوكان -استان آذربايجان غربي دانشگاه پيام نور  اجتماعيريزي رفاه برنامه 20 - 
 ) 6علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108

 روزانه 11944  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مطالعات فرهنگي 10 -  
 روزانه 11945  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات فرهنگي 10 - 
 روزانه 11946  دانشگاه كاشان مطالعات فرهنگي 5 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد 

 شرايط در انتهاي دفترچه -
 روزانه 11947  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مديريت راهبردي فرهنگ 20 -

 نوبت دوم 11948  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات فرهنگي 8 - 
 نوبت دوم 11949  دانشگاه كاشان مطالعات فرهنگي 3 - 

 مجازي 11951  دانشگاه كاشان مطالعات فرهنگي 20 - فقط زن -آموزش محور 
 مجازي 11950  دانشگاه كاشان مطالعات فرهنگي 20 - آموزش محور
 پيام نور 11952  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  مطالعات فرهنگي 20 - 
 پيام نور 11953  تهران غرب -نور استان تهران دانشگاه پيام  مطالعات فرهنگي 20 - 
 پيام نور 11954  مركز دامغان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مطالعات فرهنگي 20 - 
 غيرانتفاعي 11955  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  مطالعات فرهنگي 15 - 

با همكاري دانشگاه 
 تربيت مدرس

 غيرانتفاعي 11956  تهران -غيرانتفاعي علم و فرهنگ دانشگاه  مطالعات فرهنگي 20 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 غيرانتفاعي 11957  تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  مطالعات فرهنگي 20 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 غيرانتفاعي 11958  قم -) دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع  مديريت راهبردي فرهنگ 20 -

 ) 7علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108
 روزانه 11959  دانشگاه تهران مطالعات جوانان 6 -  

 روزانه 11960  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات جوانان 8 - 
 روزانه 11961  رشت -دانشگاه گيالن  مطالعات جوانان 10 - 
 روزانه 11962  بابلسر -مازندران دانشگاه  مطالعات جوانان 6 - 
 روزانه 11963  بابلسر -دانشگاه مازندران  فضايي ريزيمطالعات اوقات فراغت گرايش برنامه 7 - 
 نوبت دوم 11964  دانشگاه تهران مطالعات جوانان 5 - 
 نوبت دوم 11965  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات جوانان 4 - 
 نوبت دوم 11966  رشت -دانشگاه گيالن  جوانانمطالعات  - 10 
 نوبت دوم 11967  بابلسر -دانشگاه مازندران  مطالعات جوانان 3 - 
 نوبت دوم 11968  بابلسر -دانشگاه مازندران  فضايي ريزيمطالعات اوقات فراغت گرايش برنامه 4 - 

 ) 8علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108
 روزانه 11969  دانشگاه شيراز ايمنطقهريزي توسعه برنامه 6 -  

 روزانه 11970  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ايريزي توسعه منطقهبرنامه 10 - 
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 ) 8علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 روزانه 11971  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  توسعه محلي گرايش شهري 10 - فقط زن
 روزانه 11972  دانشگاه تهران توسعه محلي گرايش شهري 5 - 
 روزانه 11973  دانشگاه تهران توسعه محلي گرايش روستايي 5 - 
 نوبت دوم 11974  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ايمنطقهريزي توسعه برنامه 8 - 

 نوبت دوم 11975  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  توسعه محلي گرايش شهري 3 - فقط زن
 نوبت دوم 11976  دانشگاه تهران توسعه محلي گرايش شهري 5 - 
 نوبت دوم 11977  دانشگاه تهران توسعه محلي گرايش روستايي 5 - 
 توسعه محلي گرايش شهري 5 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 11978  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 غيرانتفاعي 11979  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  گردشگري مذهبي 20 - 
 غيرانتفاعي 11980  گرگان -جرجاني موسسه غيرانتفاعي حكيم  گردشگري مذهبي 5 - 

 ) 9علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108
 روزانه 11981  دانشگاه تهران ريزي گردشگري (توريسم)برنامه 5 -  

 نوبت دوم 11982  دانشگاه تهران ريزي گردشگري (توريسم)برنامه 5 - 
 غيرانتفاعي 11983  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  ريزي گردشگري (توريسم)برنامه 5 - 

 ) 10علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108
 روزانه 11984  دانشگاه تهران دانش اجتماعي مسلمين 3 -  

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 11985  تهران -دانشگاه شاهد  دانش اجتماعي مسلمين 8 -
 نوبت دوم 11986  دانشگاه تهران دانش اجتماعي مسلمين 3 - 

انتهاي دفترچهشرايط در   نوبت دوم 11987  تهران -دانشگاه شاهد  دانش اجتماعي مسلمين 4 -
 ) 11علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108

 روزانه 11988  دانشگاه تهران فلسفه علوم اجتماعي 3 -  
 نوبت دوم 11989  دانشگاه تهران فلسفه علوم اجتماعي 3 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 غيرانتفاعي 11990  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  فلسفه علوم اجتماعي 20 -

 ) 1هاي باستاني ايران (كد ضريب زبان - 1109
 روزانه 11991  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاي باستاني ايرانزبان 2 -  

 روزانه 11992  دانشگاه تبريز هاي باستاني ايرانزبان 7 - 
 روزانه 11993  دانشگاه تهران هاي باستاني ايرانزبان 5 - 
 روزانه 11994  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاي باستاني ايرانزبان 6 - 
 روزانه 11995  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي باستاني ايرانزبان 6 - 
 روزانه 11996  دانشگاه شيراز هاي باستاني ايرانزبان 12 - 
 روزانه 11997  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  هاي باستاني ايرانزبان 5 - 
 روزانه 11998  ايرانشهر -دانشگاه واليت  هاي باستاني ايرانزبان 9 - 
 نوبت دوم 11999  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاي باستاني ايرانزبان 1 - 
 نوبت دوم 12000  دانشگاه تبريز هاي باستاني ايرانزبان 5 - 
 نوبت دوم 12001  دانشگاه تهران هاي باستاني ايرانزبان 2 - 
 نوبت دوم 12002  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاي باستاني ايرانزبان 4 - 
 نوبت دوم 12003  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  هاي باستاني ايرانزبان 5 - 
 نوبت دوم 12004  ايرانشهر -دانشگاه واليت  هاي باستاني ايرانزبان 4 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12005  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي باستاني ايرانزبان 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12006  دانشگاه شيراز هاي باستاني ايرانزبان 6 -

 ) 1ضريب شناسي (كد زبان - 1110
 روزانه 12007  دانشگاه اصفهان شناسيزبان 4 -  

 روزانه 12008  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسيزبان 12 - فقط زن
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 فقط زن -
 شناسيزبان 3 -

تهران (محل  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 روزانه 12009  تحصيل شعبه اروميه)

 روزانه 12010  دانشگاه ايالم شناسيزبان 9 - 
 روزانه 12011  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيزبان 6 - 



 
 

 79  

 

  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1شناسي (كد ضريب زبان - 1110 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 12012  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شناسيزبان 8 - 
 روزانه 12013  دانشگاه بيرجند شناسيزبان 12 - 
 روزانه 12014  دانشگاه تربيت مدرس شناسيزبان 3 - 
 روزانه 12015  دانشگاه تربيت مدرس شناسيزبان 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 12016  دانشگاه تهران شناسيزبان 7 - 
 روزانه 12017  دانشگاه جهرم شناسيزبان 7 - 
 روزانه 12018  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار شناسيزبان 8 - 
 روزانه 12019  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسيزبان 5 - 
 روزانه 12020  دانشگاه سمنان شناسيزبان 4 - 
 روزانه 12021  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسيزبان 5 - 
 روزانه 12022  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسيزبان 6 - 
 روزانه 12023  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيزبان 6 - 
 روزانه 12024  دانشگاه شيراز شناسيزبان 12 - 
 روزانه 12025  تهران -طباطبايي دانشگاه عالمه  شناسيزبان 5 - 
 روزانه 12026  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيزبان 6 - 
 روزانه 12027  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسيزبان 14 - 
 روزانه 12028  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيزبان 10 - 
 روزانه 12029  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسيزبان 10 - 
 روزانه 12030  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  شناسيزبان 9 - 
 روزانه 12031  دانشگاه ياسوج شناسيزبان 5 - 
 نوبت دوم 12032  دانشگاه اصفهان شناسيزبان 2 - 

 نوبت دوم 12033  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسيزبان 5 - فقط زن
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 فقط زن -
 شناسيزبان 3 -

تهران (محل  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 نوبت دوم 12034  تحصيل شعبه اروميه)

 نوبت دوم 12035  دانشگاه ايالم شناسيزبان 3 - 
 نوبت دوم 12036  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيزبان 1 - 
 نوبت دوم 12037  قزوين -(ره )  دانشگاه بين المللي امام خميني شناسيزبان 2 - 
 نوبت دوم 12038  دانشگاه بيرجند شناسيزبان 2 - 
 نوبت دوم 12039  دانشگاه تهران شناسيزبان 5 - 
 نوبت دوم 12040  دانشگاه جهرم شناسيزبان 2 - 
 نوبت دوم 12041  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار شناسيزبان 2 - 
 نوبت دوم 12042  دانشگاه سمنان شناسيزبان 2 - 
 نوبت دوم 12043  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسيزبان 3 - 
 نوبت دوم 12044  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيزبان 5 - 
 نوبت دوم 12045  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيزبان 2 - 
 نوبت دوم 12046  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيزبان 6 - 
 نوبت دوم 12047  دانشگاه ياسوج شناسيزبان 3 - 
 پرديس خودگردان 12048  دانشگاه اصفهان شناسيزبان 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12049  دانشگاه تربيت مدرس شناسيزبان 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12050  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيزبان 6 -
 پيام نور 12051  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  شناسيزبان 20 - 
 پيام نور 12052  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  شناسيزبان 20 - 
 پيام نور 12053  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيزبان 20 - 
 پيام نور 12054  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيزبان 20 - 
 پيام نور 12055  واحد شهريار -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيزبان 20 - 
 پيام نور 12056  مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  شناسيزبان 20 - 
 شناسيزبان 20 - 

مركز  -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 پيام نور 12057  تربت حيدريه

 پيام نور 12058  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شناسيزبان 20 - 
 پيام نور 12059  واحد چناران -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شناسيزبان 20 - 
 پيام نور 12060  مركز اهواز -پيام نور استان خوزستان  دانشگاه شناسيزبان 20 - 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1شناسي (كد ضريب زبان - 1110 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 پيام نور 12061  مركز شيراز -فارس  دانشگاه پيام نور استان شناسيزبان 20 - 
 پيام نور 12062  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  شناسيزبان 20 - 
 پيام نور 12063  مركز اسالم آباد غرب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  شناسيزبان 20 - 
 پيام نور 12064  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  شناسيزبان 20 - 
 پيام نور 12065  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  شناسيزبان 20 - 
 پيام نور 12066  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي گرايش اجتماعيزبان 20 - 
 مجازي پيام نور 12067  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  شناسيزبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12068  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  شناسيزبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12069  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيزبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12070  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيزبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12071  مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  شناسيزبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12072  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شناسيزبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12073  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  شناسيزبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12074  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  شناسيزبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12075  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  شناسيزبان 40 - آموزش محور

 مجازي پيام نور 12076  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  شناسيزبان 40 - محورآموزش 
 مجازي پيام نور 12077  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  شناسيزبان 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 12078  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  شناسيزبان 2 - 

 ) 2شناسي (كد ضريب زبان - 1110
 روزانه 12079  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش - 12  فقط زن

 روزانه 12080  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 6 - 
 روزانه 12081  دانشگاه تهران زبانانبه غيرفارسي  زبان فارسي آموزش 6 - 
 روزانه 12082  دانشگاه سمنان زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 4 - 
 روزانه 12083  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 6 - 
 روزانه 12084  دانشگاه شيراز زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 12 - 
 روزانه 12085  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 6 - 

 نوبت دوم 12086  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش - 5 فقط زن
 نوبت دوم 12087  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  زبانانغيرفارسي زبان فارسي به  آموزش 2 - 
 نوبت دوم 12088  دانشگاه تهران زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 2 - 
 نوبت دوم 12089  دانشگاه سمنان زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 2 - 
 نوبت دوم 12090  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  زبانانغيرفارسي زبان فارسي به  آموزش 4 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12091  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 6 -
 پيام نور 12092  تهران جنوب -استان تهران دانشگاه پيام نور  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 20 - 
 پيام نور 12093  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 20 - 
 مجازي پيام نور 12094  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 40 - آموزش محور
فقط مرد -آموزش محور   مجازي غيرانتفاعي 12095  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 10 -

توضيحات در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -آموزش محور  -

 مجازي غيرانتفاعي 12096  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 10 -

 ) 3شناسي (كد ضريب زبان - 1110
 روزانه 12097  تهران -پژوهشكده مطالعات واژه گزيني  شناسيگزيني و اصطالحواژه 5 -  شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 12098  دانشگاه اصفهان شناسي رايانشيزبان 4 - 
محل تحصيل دانشكده 

 علوم و فنون نوين
 روزانه 12099  دانشگاه تهران شناسي رايانشيزبان 4 -

 نوبت دوم 12100  دانشگاه اصفهان شناسي رايانشيزبان 2 - 
محل تحصيل دانشكده 

 علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 12101  دانشگاه تهران شناسي رايانشيزبان 1 -

 ) 1علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111
 روزانه 12102  دانشگاه اراك علوم قرآن و حديث 13 -  

 روزانه 12103  دانشگاه اصفهان علوم قرآن و حديث 4 - 
 روزانه 12104  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  علوم قرآن و حديث 9 - فقط زن
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 ) 1علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط زن -

 علوم قرآن و حديث 9 -
تهران (محل  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 روزانه 12105  تحصيل شعبه اروميه)

 روزانه 12106  دانشگاه ايالم علوم قرآن و حديث 10 - 
 روزانه 12107  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم قرآن و حديث 4 - 
 روزانه 12108  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  علوم قرآن و حديث 12 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 12109  تهران -رجايي دانشگاه تربيت دبير شهيد  علوم قرآن و حديث 4 -

 روزانه 12110  دانشگاه تربيت مدرس علوم قرآن و حديث 3 - 
 روزانه 12111  دانشگاه تربيت مدرس علوم قرآن و حديث 2 - فاقد خوابگاه

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 12112  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) علوم قرآن و حديث 7 -
 توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل دانشكده  -
 الهيات و معارف اسالمي

 روزانه 12113  دانشگاه تهران علوم قرآن و حديث 10 -

 روزانه 12114  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  علوم قرآن و حديث 7 - 
 روزانه 12115  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  علوم قرآن و حديث 15 - 
 روزانه 12116  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم قرآن و حديث 7 - 
 روزانه 12117  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم قرآن و حديث 9 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 12118  تهران -دانشگاه شاهد  علوم قرآن و حديث 8 -
 روزانه 12119  كرمان -باهنر دانشگاه شهيد  علوم قرآن و حديث 10 - 
 روزانه 12120  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  علوم قرآن و حديث 6 - 
 روزانه 12121  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  علوم قرآن و حديث 10 - 
 روزانه 12122  دانشگاه شيراز علوم قرآن و حديث 8 - 
 روزانه 12123  تهران -طباطبايي دانشگاه عالمه  علوم قرآن و حديث 8 - 
 روزانه 12124  دانشگاه فردوسي مشهد علوم قرآن و حديث 12 - 

 روزانه 12126  دانشگاه قم علوم قرآن و حديث 10 - فقط مرد
 روزانه 12125  دانشگاه قم علوم قرآن و حديث 10 - فقط زن

 روزانه 12127  دانشگاه كاشان علوم قرآن و حديث 7 - 
محل تحصيل  -فقط زن 

 پرديس خواهران
 روزانه 12128  دانشگاه كاشان علوم قرآن و حديث 5 -

 روزانه 12129  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم قرآن و حديث 25 - 
توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 12130  دانشگاه ميبد علوم قرآن و حديث 10 -

 روزانه 12131  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  علوم قرآن و حديث 17 - 
 روزانه 12132  دانشگاه ياسوج علوم قرآن و حديث 6 - 
 روزانه 12133  دانشگاه يزد علوم قرآن و حديث 4 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

فقط مرد -آموزش و پرورش 
 روزانه 12134  اله طالقاني قمپرديس آيت -دانشگاه فرهنگيان  علوم قرآن و حديث 20 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

فقط مرد -آموزش و پرورش 
 روزانه 12135  پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  علوم قرآن و حديث 20 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

فقط زن -آموزش و پرورش 
 روزانه 12136  پرديس نسيبه تهران -فرهنگيان دانشگاه  علوم قرآن و حديث 20 -

ويژه كاركنان نيروهاي 
شرايط در انتهاي  -مسلح 

 فقط مرد -دفترچه 
 علوم قرآن و حديث 12 -

دانشكده آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي 
 روزانه 12137  قم -سپاه 

 نوبت دوم 12138  دانشگاه اراك علوم قرآن و حديث 6 - 
 نوبت دوم 12139  دانشگاه اصفهان قرآن و حديثعلوم  3 - 

 نوبت دوم 12140  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  علوم قرآن و حديث 3 - فقط زن
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 فقط زن -
 علوم قرآن و حديث 1 -

تهران (محل  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 نوبت دوم 12141  تحصيل شعبه اروميه)

 نوبت دوم 12142  دانشگاه ايالم علوم قرآن و حديث 4 - 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 12143  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  علوم قرآن و حديث 2 - 

وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
 مشخصات و شرايط دانشگاه

 نوبت دوم 26099  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  علوم قرآن و حديث 4 -

 در انتهاي دفترچهتوضيحات 
محل تحصيل دانشكده  -

 الهيات و معارف اسالمي
 نوبت دوم 12144  دانشگاه تهران علوم قرآن و حديث 5 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 12145  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) علوم قرآن و حديث 5 -
 نوبت دوم 12146  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  علوم قرآن و حديث 5 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 12147  تهران -دانشگاه شاهد  علوم قرآن و حديث 4 -
 نوبت دوم 12148  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم قرآن و حديث 5 - 
 نوبت دوم 12149  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  علوم قرآن و حديث 3 - 
 نوبت دوم 12150  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  علوم قرآن و حديث 8 - 
 نوبت دوم 12151  دانشگاه فردوسي مشهد علوم قرآن و حديث 5 - 
 نوبت دوم 12152  دانشگاه كاشان علوم قرآن و حديث 2 - 

محل تحصيل  -فقط زن 
 پرديس خواهران

 نوبت دوم 12153  دانشگاه كاشان علوم قرآن و حديث 1 -
 نوبت دوم 12154  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم قرآن و حديث 9 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 12155  دانشگاه ميبد علوم قرآن و حديث 4 -
 نوبت دوم 12156  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  علوم قرآن و حديث 6 - 
 نوبت دوم 12157  دانشگاه ياسوج علوم قرآن و حديث 3 - 
 نوبت دوم 12158  دانشگاه يزد علوم قرآن و حديث 3 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي 12159  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) علوم قرآن و حديث 40 -
 پرديس خودگردان 12160  دانشگاه تربيت مدرس علوم قرآن و حديث 1 - 

انتهاي دفترچه شرايط در 
محل تحصيل پرديس  -

 خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 12161  تهران -دانشگاه شاهد  علوم قرآن و حديث 8 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12162  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم قرآن و حديث 6 -
 پيام نور 12163  واحد اسكو -استان آذربايجان شرقي دانشگاه پيام نور  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12164  مركز مهاباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12165  مركز آران و بيدگل -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12166  مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12167  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12168  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12169  مركز پاكدشت -پيام نور استان تهران دانشگاه  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12170  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12171  واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12172  مركز قائن -استان خراسان جنوبي  دانشگاه پيام نور علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12173  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12174  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12175  مركز دزفول -نور استان خوزستان دانشگاه پيام  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12176  مركز سوسنگرد -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12177  مركز فسا -دانشگاه پيام نور استان فارس  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12178  مركز قم -قم دانشگاه پيام نور استان  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12179  مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12180  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12181  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12182  مركز ميبد -دانشگاه پيام نور استان يزد  علوم قرآن و حديث 20 - 
 مجازي پيام نور 12183  مركز مهاباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12184  مركز آران و بيدگل -اصفهان دانشگاه پيام نور استان  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12185  مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12186  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12187  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12188  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور



 
 

 83  

 

  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 مجازي پيام نور 12189  مركز سوسنگرد -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12190  مركز فسا -فارس  دانشگاه پيام نور استان علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12191  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12192  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12193  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12194  مركز ميبد -دانشگاه پيام نور استان يزد  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12195  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي علوم قرآن و حديث 20 -
 غيرانتفاعي 12196  اهواز -دانشگاه غيرانتفاعي اميرالمومنين(ع)  علوم قرآن و حديث 15 - 

 غيرانتفاعي 12197  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  علوم قرآن و حديث 8 - محل تحصيل واحد قم
 علوم قرآن و حديث 20 - 

قم (محل  -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 
 غيرانتفاعي 12198  تحصيل واحد شهر ري)

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط مرد -

 غيرانتفاعي 12199  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان علوم قرآن و حديث 15 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط زن -

 غيرانتفاعي 12200  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان علوم قرآن و حديث 15 -

جهت اطالع از شرايط 
تحصيل رايگان و يا 

تسهيالت طرح آيت اهللا 
العظمي موسوي اردبيلي 

(ره) به بخش مشخصات و
شرايط دانشگاه در انتهاي 

 دفترچه مراجعه شود.

 غيرانتفاعي 12201  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  علوم قرآن و حديث 15 -

 علوم قرآن و حديث 5 - فقط مرد
دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل 

 غيرانتفاعي 12202  واحد تهران)

 علوم قرآن و حديث 15 - فقط زن
دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل 

 غيرانتفاعي 12203  واحد دزفول)

 غيرانتفاعي 12204  دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد قم) علوم قرآن و حديث 10 - فقط زن

 علوم قرآن و حديث 15 - فقط زن
دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل 

 غيرانتفاعي 12205  واحد تهران)

 علوم قرآن و حديث 15 - فقط مرد
دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل 

 غيرانتفاعي 12206  واحد دزفول)

 غيرانتفاعي 12207  غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد قم)دانشكده  علوم قرآن و حديث 10 - فقط مرد
شرايط در انتهاي دفترچه 

 فقط زن -
 علوم قرآن و حديث 20 -

دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي 
 غيرانتفاعي 12208  قم -وابسته به جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 غيرانتفاعي 12209  ايالم -غيرانتفاعي باختر موسسه  علوم قرآن و حديث 5 - 
 غيرانتفاعي 12210  خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  علوم قرآن و حديث 5 - 
 مجازي غيرانتفاعي 12211  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  علوم قرآن و حديث 30 - آموزش محور

 ) 2 علوم قرآن و حديث (كد ضريب - 1111
 روزانه 12212  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم قرآني گرايش اعجاز 6 -  

 علوم قرآني گرايش اعجاز 10 - فقط زن

سازمان اوقاف  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
و امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني 

  دولت آباد اصفهان)
 روزانه 12213

 گرايش اعجازعلوم قرآني  11 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12216  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني كرمانشاه)

 علوم قرآني گرايش اعجاز 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12220  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني آمل)

 علوم قرآني گرايش اعجاز 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12219  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني تهران)

 علوم قرآني گرايش اعجاز 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12218  (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني شيراز)خيريه 

محل تحصيل  -فقط مرد 
 دانشكده علوم قرآني قم

 علوم قرآني گرايش اعجاز 10 -
سازمان اوقاف  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12215  و امور خيريه
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 ) 2علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111 ادامه

  توضيحات
 پذيرشظرفيت

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

 اول دوم

 علوم قرآني گرايش اعجاز 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12214  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مشهد)

محل تحصيل  -زن فقط 
 دانشكده علوم قرآني قم

 علوم قرآني گرايش اعجاز 10 -
سازمان اوقاف  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12217  و امور خيريه
 روزانه 12221  دانشگاه يزد علوم قرآني گرايش اعجاز 4 - 

محل تحصيل  -فقط مرد 
 دانشكده علوم قرآني قم

 مستشرقانعلوم قرآني گرايش  10 -
سازمان اوقاف  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12225  و امور خيريه

 علوم قرآني گرايش مستشرقان 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12226  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مشهد)

 گرايش مستشرقانعلوم قرآني  10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12224  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني شيراز)

 علوم قرآني گرايش مستشرقان 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12223  تهران)خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني 

 علوم قرآني گرايش مستشرقان 10 - فقط مرد

سازمان اوقاف  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
و امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني 

  دولت آباد اصفهان)
 روزانه 12222

 روزانه 12227  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  علوم قرآني گرايش ادبي 10 - 

 علوم قرآني گرايش ادبي 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12231  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني تهران)

 علوم قرآني گرايش ادبي 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12230  دانشكده علوم قرآني شيراز)خيريه (محل تحصيل 

 علوم قرآني گرايش ادبي 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12233  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني آمل)

 علوم قرآني گرايش ادبي 10 - فقط زن

اوقاف سازمان  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
و امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني 

  دولت آباد اصفهان)
 روزانه 12232

 علوم قرآني گرايش ادبي 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12228  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مشهد)

محل تحصيل  -فقط زن 
 قرآني قمدانشكده علوم 

 علوم قرآني گرايش ادبي 10 -
سازمان اوقاف  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12229  و امور خيريه
 نوبت دوم 12234  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم قرآني گرايش اعجاز 1 - 
 نوبت دوم 12235  دانشگاه يزد علوم قرآني گرايش اعجاز 3 - 
 نوبت دوم 12236  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  گرايش ادبيعلوم قرآني  3 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي 12237  قم -موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)  علوم قرآني گرايش اعجاز 40 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12238  تهران -بهشتي  دانشگاه شهيد علوم قرآني گرايش اعجاز 4 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12239  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  علوم قرآني (برنامه درسي خاص) 15 -
 غيرانتفاعي 12240  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  علوم و معارف قرآن گرايش تفسير اجتماعي 6 - محل تحصيل واحد قم

 علوم و معارف قرآن گرايش تفسير اجتماعي 15 - 
قم (محل  -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 

 غيرانتفاعي 12241  تحصيل واحد شهر ري)

 مجازي غيرانتفاعي 12242  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  علوم و معارف قرآن گرايش تفسير اجتماعي 30 - آموزش محور
 ) 3علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111

 روزانه 12243  دانشگاه اصفهان علوم حديث گرايش اقتصاد اسالمي 7 -  
 روزانه 12244  دانشگاه اصفهان علوم حديث گرايش تفسير اثري 5 - 
 روزانه 12245  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم حديث گرايش تفسير اثري 9 - 

 روزانه 12246  دانشگاه قم حديث گرايش تفسير اثريعلوم  10 - فقط مرد
 توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل دانشكده  -
 الهيات و معارف اسالمي

 روزانه 12247  دانشگاه تهران البالغهعلوم حديث گرايش نهج 10 -

 البالغهعلوم حديث گرايش نهج 8 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) 

 روزانه 12248  قم -(ويژه خواهران) 
البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 5 -   روزانه 12249  دانشگاه اصفهان
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 3علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 12 -   روزانه 12250  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 8 -   روزانه 12251  دانشگاه كاشان
سياسي و حقوق عموميالبالغه گرايش اجتماعي نهج 7 -   روزانه 12252  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 
البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 4 -   روزانه 12253  دانشگاه يزد
 روزانه 12254  دانشگاه بيرجند الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 10 - 
 روزانه 12255  خرم آباد -دانشگاه لرستان  معارف علويالدين و البالغه گرايش اصولنهج 10 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 12256  دانشگاه ميبد الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 10 -
 روزانه 12257  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  البالغهعلوم و معارف نهج 15 - 
 نوبت دوم 12258  دانشگاه اصفهان علوم حديث گرايش اقتصاد اسالمي 4 - 
 نوبت دوم 12259  دانشگاه اصفهان علوم حديث گرايش تفسير اثري 2 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده  -

 الهيات و معارف اسالمي
 نوبت دوم 12260  دانشگاه تهران البالغهعلوم حديث گرايش نهج 5 -

 البالغهنهجعلوم حديث گرايش  4 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) 

 نوبت دوم 12261  قم -(ويژه خواهران) 
البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 2 -   نوبت دوم 12262  دانشگاه اصفهان
البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 2 -   نوبت دوم 12263  قزوين -(ره ) دانشگاه بين المللي امام خميني 
البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 4 -   نوبت دوم 12264  دانشگاه كاشان
البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 4 -   نوبت دوم 12265  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 
عموميالبالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق نهج 3 -   نوبت دوم 12266  دانشگاه يزد
 نوبت دوم 12267  دانشگاه بيرجند الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 2 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 12268  دانشگاه ميبد الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 1 -
 نوبت دوم 12269  همدان -سينا دانشگاه بوعلي  البالغهعلوم و معارف نهج 7 - 
البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 8 -   پيام نور 12270  مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 8 -   پيام نور 12271  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 
البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 8 -   پيام نور 12272  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 8 -   پيام نور 12273  واحد شهريار -دانشگاه پيام نور استان تهران 
فردي و اجتماعيالبالغه گرايش اخالق و تربيت نهج 8 -   پيام نور 12274  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم 
البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 8 -   پيام نور 12275  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد 
البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 8 -   پيام نور 12276  مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 8 -   پيام نور 12277  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 
البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 8 -   پيام نور 12278  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 8 -   پيام نور 12279  واحد شهريار -دانشگاه پيام نور استان تهران 
البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 8 -   پيام نور 12280  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم 
البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 8 -   پيام نور 12281  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد 
 پيام نور 12282  مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 8 - 
 پيام نور 12283  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 8 - 
 پيام نور 12284  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 8 - 
 پيام نور 12285  واحد شهريار -دانشگاه پيام نور استان تهران  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 8 - 
 پيام نور 12286  واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران  و معارف علويالدين البالغه گرايش اصولنهج 20 - 
 پيام نور 12287  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 8 - 
 پيام نور 12288  تفتمركز  -دانشگاه پيام نور استان يزد  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 8 - 
 پيام نور 12289  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 20 - 
 مجازي پيام نور 12290  مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 40 - آموزش محور

 مجازي پيام نور 12291  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 40 - محورآموزش 
 مجازي پيام نور 12292  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12293  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12294  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 40 - آموزش محور

 اثريعلوم حديث گرايش تفسير  8 - فقط زن
قم (محل  -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 

 غيرانتفاعي 12295  تحصيل واحد مشهد)

 غيرانتفاعي 12296  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  علوم حديث گرايش تفسير اثري 7 - محل تحصيل واحد قم
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 فقط مرد -
 غيرانتفاعي 12297  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان علوم حديث گرايش تفسير اثري 8 -
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 ) 3علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 دفترچهتوضيحات در انتهاي 
 فقط زن -

 غيرانتفاعي 12298  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان علوم حديث گرايش تفسير اثري 8 -

 غيرانتفاعي 12299  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  البالغهعلوم حديث گرايش نهج 7 - محل تحصيل واحد قم
 البالغهعلوم حديث گرايش نهج 15 - 

قم (محل  -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 
 غيرانتفاعي 12300  تحصيل واحد شهر ري)

 غيرانتفاعي 12301  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  علوم حديث گرايش كالم و عقايد 6 - محل تحصيل واحد قم
 علوم حديث گرايش كالم و عقايد 15 - 

(محل قم  -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 
 غيرانتفاعي 12302  تحصيل واحد شهر ري)

 علوم حديث گرايش كالم و عقايد 15 - فقط زن
موسسه غير انتفاعي رهپويان سيدالشهداء (ويژه 

 غيرانتفاعي 12303  قم -خواهران) 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط زن -

 غيرانتفاعي 12304  غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهاندانشگاه  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 15 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط مرد -

 غيرانتفاعي 12305  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 15 -

 مجازي غيرانتفاعي 12306  قم -غيرانتفاعي قرآن و حديث دانشگاه  علوم حديث گرايش تفسير اثري 30 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 12307  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  البالغهعلوم حديث گرايش نهج 30 - آموزش محور
غيرانتفاعيمجازي  12308  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  علوم حديث گرايش كالم و عقايد 30 - آموزش محور  

فقط مرد -آموزش محور  البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 25 -  مجازي غيرانتفاعي 12309  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 
توضيحات در انتهاي دفترچه 

 فقط زن -آموزش محور  -
البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 25 -  مجازي غيرانتفاعي 12310  مشهد -غيرانتفاعي امام رضا(ع) دانشگاه 

 ) 4علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111
 روزانه 12311  دانشگاه اصفهان تفسير و علوم قرآن 5 -  

 روزانه 12312  دانشگاه تبريز تفسير و علوم قرآن 10 - 
 روزانه 12313  دانشگاه قم تفسير و علوم قرآن 10 - فقط زن

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 12314  دانشگاه ميبد تفسير و علوم قرآن 10 -
 نوبت دوم 12315  دانشگاه اصفهان تفسير و علوم قرآن 3 - 
 نوبت دوم 12316  دانشگاه تبريز تفسير و علوم قرآن 6 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 12317  دانشگاه ميبد تفسير و علوم قرآن 1 -
محل تحصيل پرديس 

خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 12318  دانشگاه تبريز تفسير و علوم قرآن 10 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط زن -

 غيرانتفاعي 12319  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان تفسير و علوم قرآن 20 -

 تفسير و علوم قرآن 19 - فقط زن
موسسه غير انتفاعي رهپويان سيدالشهداء (ويژه 

 غيرانتفاعي 12320  قم -خواهران) 
 غيرانتفاعي 12321  قم -موسسه غيرانتفاعي اجتهاد  تفسير و علوم قرآن 7 - 
 غيرانتفاعي 12322  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر  تفسير و علوم قرآن 5 - 
 غيرانتفاعي 12323  ايالم -غيرانتفاعي باختر موسسه  تفسير و علوم قرآن 3 - 

 ) 1فقه و حقوق (كد ضريب  - 1112
ويژه كاركنان نيروهاي 

هاي شرايط در انت -مسلح 
  فقط مرد -دفترچه 

دانشكده آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي   فقه و حقوق اسالمي 11 -
 روزانه 26143  قم -سپاه 

 روزانه 12324  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  فقه و مباني حقوق اسالمي 16 -  
 روزانه 12325  دانشگاه اردكان فقه و مباني حقوق اسالمي 12 - 

 روزانه 12326  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - فقط زن
 روزانه 12327  دانشگاه ايالم فقه و مباني حقوق اسالمي 8 - 
 روزانه 12328  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فقه و مباني حقوق اسالمي 6 - 
 روزانه 12329  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فقه و مباني حقوق اسالمي 8 - 
 روزانه 12330  دانشگاه تبريز فقه و مباني حقوق اسالمي 8 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده  -

 الهيات و معارف اسالمي
 روزانه 12331  دانشگاه تهران فقه و مباني حقوق اسالمي 8 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 12332  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فقه و مباني حقوق اسالمي 7 -
 روزانه 12333  سبزوار -سبزواري دانشگاه حكيم  فقه و مباني حقوق اسالمي 14 - 
 روزانه 12334  كرمانشاه -دانشگاه رازي  فقه و مباني حقوق اسالمي 7 - 
 روزانه 12335  دانشگاه سمنان فقه و مباني حقوق اسالمي 7 - 
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 ) 1فقه و حقوق (كد ضريب  - 1112 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 12336  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فقه و مباني حقوق اسالمي 16 - 
 روزانه 12337  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - 
 روزانه 12338  اهواز -شهيد چمران دانشگاه  فقه و مباني حقوق اسالمي 9 - 
 روزانه 12339  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فقه و مباني حقوق اسالمي 15 - 
 روزانه 12340  دانشگاه شيراز فقه و مباني حقوق اسالمي 7 - 
 روزانه 12341  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فقه و مباني حقوق اسالمي 8 - 
 روزانه 12342  دانشگاه فردوسي مشهد مباني حقوق اسالميفقه و  16 - 

 روزانه 12343  دانشگاه قم فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - فقط زن
 روزانه 12344  دانشگاه قم فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - فقط مرد

 روزانه 12345  بابلسر -دانشگاه مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي 14 - 
انتهاي دفترچهتوضيحات در   روزانه 12346  دانشگاه ميبد فقه و مباني حقوق اسالمي 17 -

 روزانه 12347  دانشگاه ياسوج فقه و مباني حقوق اسالمي 9 - 
 روزانه 12348  دانشگاه يزد فقه و مباني حقوق اسالمي 5 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 12349  پرديس شهيد رجايي اروميه -دانشگاه فرهنگيان  حقوق اسالميفقه و مباني  20 -

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 12350  پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي فقه و مباني حقوق اسالمي 3 -
 روزانه 12351  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فقه سياسي 6 - 

شرايط  -تحصيل رايگان 
 انتهاي دفترچهدر 

 روزانه 12352  تهران -دانشگاه غيردولتي شهيد مطهري  فقه و حقوق خانواده 16 -

برنامه درسي خاص 
شرايط  -دانشگاه شاهد 

 در انتهاي دفترچه
 روزانه 12353  تهران -دانشگاه شاهد  فقه و حقوق جزا 5 -

برنامه  -تحصيل رايگان 
درسي خاص دانشگاه 

شرايط  -شهيد مطهري 
 انتهاي دفترچه در

 روزانه 12354  تهران -دانشگاه غيردولتي شهيد مطهري  فقه و حقوق جزا 16 -

برنامه درسي خاص 
شرايط  -دانشگاه شاهد 

 در انتهاي دفترچه
 روزانه 12355  تهران -دانشگاه شاهد  فقه وحقوق خصوصي 5 -

برنامه  -تحصيل رايگان 
درسي خاص دانشگاه 

شرايط  -شهيد مطهري 
 انتهاي دفترچهدر 

 روزانه 12356  تهران -دانشگاه غيردولتي شهيد مطهري  فقه وحقوق خصوصي 16 -

 نوبت دوم 12357  دانشگاه اردكان فقه و مباني حقوق اسالمي 2 - 
 نوبت دوم 12358  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فقه و مباني حقوق اسالمي 5 - فقط زن

 نوبت دوم 12359  دانشگاه ايالم حقوق اسالميفقه و مباني  2 - 
 نوبت دوم 12360  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فقه و مباني حقوق اسالمي 4 - 
 نوبت دوم 12361  دانشگاه تبريز فقه و مباني حقوق اسالمي 4 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده  -

 الهيات و معارف اسالمي
 نوبت دوم 12363  دانشگاه تهران فقه و مباني حقوق اسالمي 4 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 12362  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فقه و مباني حقوق اسالمي 5 -
 نوبت دوم 12364  دانشگاه سمنان فقه و مباني حقوق اسالمي 4 - 
 نوبت دوم 12365  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اسالميفقه و مباني حقوق  5 - 
 نوبت دوم 12366  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فقه و مباني حقوق اسالمي 3 - 
 نوبت دوم 12367  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فقه و مباني حقوق اسالمي 8 - 
 نوبت دوم 12368  دانشگاه فردوسي مشهد فقه و مباني حقوق اسالمي 4 - 
 نوبت دوم 12369  بابلسر -دانشگاه مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي 5 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 12370  دانشگاه ميبد فقه و مباني حقوق اسالمي 3 -
 نوبت دوم 12371  دانشگاه ياسوج فقه و مباني حقوق اسالمي 3 - 
 نوبت دوم 12372  دانشگاه يزد فقه و مباني حقوق اسالمي 3 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 12373  پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي فقه و مباني حقوق اسالمي 2 -



 
 

 88  

 

  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1فقه و حقوق (كد ضريب  - 1112 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

برنامه درسي خاص 
شرايط  -دانشگاه شاهد 

 در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 12374  تهران -دانشگاه شاهد  فقه و حقوق جزا 4 -

برنامه درسي خاص 
شرايط  -دانشگاه شاهد 

 در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 12375  تهران -دانشگاه شاهد  فقه وحقوق خصوصي 4 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي 12376  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فقه و مباني حقوق اسالمي 40 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12377  بابلسر -دانشگاه مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي 3 -

 محل تحصيل پرديس
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12378  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فقه سياسي 6 -
 پيام نور 12379  مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 پيام نور 12380  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 پيام نور 12381  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 پيام نور 12382  مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 پيام نور 12383  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 پيام نور 12384  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 پيام نور 12385  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 پيام نور 12386  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 پيام نور 12387  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 پيام نور 12388  مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 پيام نور 12389  مركز يزد -استان يزد دانشگاه پيام نور  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 مجازي پيام نور 12390  مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12391  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12392  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12393  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12394  مركز قم -نور استان قم دانشگاه پيام  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12395  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور
نورمجازي پيام  12396  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور  

 مجازي پيام نور 12397  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12398  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 -

 غيرانتفاعي 12399  اهواز -دانشگاه غيرانتفاعي اميرالمومنين(ع)  اسالميفقه و مباني حقوق  20 - 
 غيرانتفاعي 12400  دانشگاه غيرانتفاعي عدالت فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 12401  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  فقه و مباني حقوق اسالمي 7 - محل تحصيل واحد قم
 فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 

قم (محل  -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 
 غيرانتفاعي 12402  تحصيل واحد شهر ري)

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط زن -

 غيرانتفاعي 12403  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان فقه و مباني حقوق اسالمي 15 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط مرد -

 غيرانتفاعي 12404  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان فقه و مباني حقوق اسالمي 15 -

جهت اطالع از شرايط 
تحصيل رايگان و يا 

تسهيالت طرح آيت اهللا 
العظمي موسوي اردبيلي 

(ره) به بخش مشخصات و
شرايط دانشگاه در انتهاي 

 دفترچه مراجعه شود.

 غيرانتفاعي 12405  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  و مباني حقوق اسالمي فقه 15 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 غيرانتفاعي 12406  تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 -
 غيرانتفاعي 12407  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي 3 - 
 غيرانتفاعي 12408  بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 غيرانتفاعي 12409  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  فقه و مباني حقوق اسالمي 13 - 
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 ) 1فقه و حقوق (كد ضريب  - 1112 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 غيرانتفاعي 12410  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  فقه و مباني حقوق اسالمي 5 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12411  اسالمي دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب فقه مقارن و حقوق خصوصي اسالمي 15 -
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12412  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي فقه مقارن و حقوق عمومي اسالمي 15 -
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12413  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  فقه مقارن و حقوق عمومي اسالمي 15 -
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12414  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي فقه مقارن و حقوق جزاي اسالمي 15 -
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12415  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  فقه مقارن و حقوق جزاي اسالمي 15 -
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12416  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مذاهب فقهي 15 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 غيرانتفاعي 12417  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  فقه سياسي 20 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 فقه و حقوق خانواده 12 -
معارف اسالمي هدي دانشكده غيرانتفاعي الهيات و 

 غيرانتفاعي 12418  قم -وابسته به جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

شرايط در  -تحصيل رايگان 
 فقط زن -انتهاي دفترچه 

- 2 
و حقوق گرايش حقوق اسالمي معارف 
 خانواده

 غيرانتفاعي 12419  دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع )

 مجازي غيرانتفاعي 12420  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  حقوق اسالميفقه و مباني  30 - آموزش محور
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 آموزش محور -
 مجازي غيرانتفاعي 12421  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مذاهب فقهي 20 -

 ) 1فلسفه و كالم اسالمي (كد ضريب  - 1113
 روزانه 12422  دانشگاه اصفهان فلسفه و كالم اسالمي 14 -  

 روزانه 12423  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فلسفه و كالم اسالمي 9 - فقط زن
 روزانه 12424  دانشگاه ايالم فلسفه و كالم اسالمي 10 - 
 روزانه 12425  دانشگاه بيرجند فلسفه و كالم اسالمي 12 - 
 روزانه 12426  تبريز دانشگاه فلسفه و كالم اسالمي 4 - 
 روزانه 12427  دانشگاه تربيت مدرس فلسفه و كالم اسالمي 5 - 
 روزانه 12428  دانشگاه تربيت مدرس فلسفه و كالم اسالمي 1 - فاقد خوابگاه

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 12430  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فلسفه و كالم اسالمي 6 -
 توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل دانشكده  -
 الهيات و معارف اسالمي

 روزانه 12429  دانشگاه تهران فلسفه و كالم اسالمي 10 -

 روزانه 12431  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فلسفه و كالم اسالمي 10 - 
 روزانه 12432  دانشگاه زنجان فلسفه و كالم اسالمي 10 - 
 روزانه 12433  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فلسفه و كالم اسالمي 8 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 12434  تهران -دانشگاه شاهد  فلسفه و كالم اسالمي 9 -
 روزانه 12435  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فلسفه و كالم اسالمي 6 - 
 روزانه 12436  اهواز -شهيد چمران دانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 12 - 
 روزانه 12437  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فلسفه و كالم اسالمي 12 - 
 روزانه 12438  دانشگاه شيراز فلسفه و كالم اسالمي 10 - 
 روزانه 12439  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه و كالم اسالمي 6 - 
 روزانه 12440  دانشگاه فردوسي مشهد اسالميفلسفه و كالم  6 - 

 روزانه 12441  دانشگاه قم فلسفه و كالم اسالمي 10 - فقط زن
 روزانه 12442  دانشگاه قم فلسفه و كالم اسالمي 10 - فقط مرد

 روزانه 12443  دانشگاه كاشان فلسفه و كالم اسالمي 8 - 
 روزانه 12444  بابلسر -دانشگاه مازندران  فلسفه و كالم اسالمي 9 - 
 روزانه 12445  دانشگاه مالير فلسفه و كالم اسالمي 15 - 
 روزانه 12446  دانشگاه ياسوج فلسفه و كالم اسالمي 7 - 

ويژه كاركنان نيروهاي 
شرايط در انتهاي  -مسلح 

 فقط مرد -دفترچه 
 فلسفه و كالم اسالمي 7 -

دانشكده آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي 
 روزانه 12447  قم -سپاه 

 روزانه 12448  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كالم تطبيقي 6 - 
 روزانه 12449  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  عرفان اسالمي 4 - 
 روزانه 12450  دانشگاه سمنان عرفان اسالمي 6 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 12451  انقالب اسالميپژوهشكده امام خميني(س) و  عرفان اسالمي 2 -
 روزانه 12452  دانشگاه اصفهان شناسي گرايش كالمشيعه 10 - 
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 ) 1فلسفه و كالم اسالمي (كد ضريب  - 1113 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 12453  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) شناسي گرايش كالمشيعه 5 -

شرايط  -تحصيل رايگان 
 در انتهاي دفترچه

 روزانه 12454  تهران -دانشگاه غيردولتي شهيد مطهري  شناسي گرايش كالمشيعه 11 -
 روزانه 12455  دانشگاه قم كالمشناسي گرايش شيعه 10 - فقط زن
 روزانه 12456  دانشگاه قم شناسي گرايش كالمشيعه 10 - فقط مرد

 روزانه 12457  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسي گرايش كالمشيعه 9 - 
توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 12458  دانشگاه ميبد شناسي گرايش كالمشيعه 10 -

 روزانه 12459  دانشگاه يزد كالمشناسي گرايش شيعه 4 - 
توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 12460  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) شناسي گرايش تاريخشيعه 5 -

 روزانه 12461  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي گرايش تاريخشيعه 7 - 
توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 12462  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) شناسيگرايش جامعهشناسي شيعه 6 -

 روزانه 12463  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيشناسي گرايش جامعهشيعه 7 - 
 روزانه 12464  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسيشناسي گرايش جامعهشيعه 9 - 
 روزانه 12465  قزوين -بين المللي امام خميني (ره )  دانشگاه فلسفه و حكمت اسالمي 8 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 12466  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فلسفه و حكمت اسالمي 4 -

 روزانه 12467  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  فلسفه و حكمت اسالمي 10 - 
 روزانه 12468  كرمانشاه -دانشگاه رازي  فلسفه و حكمت اسالمي 8 - 

شرايط  -تحصيل رايگان 
 در انتهاي دفترچه

 روزانه 12469  تهران -دانشگاه غيردولتي شهيد مطهري  فلسفه و حكمت اسالمي 15 -
توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 12470  دانشگاه ميبد فلسفه و حكمت اسالمي 10 -

 روزانه 12471  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  كالم اسالمي 6 - 
 روزانه 12472  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  كالم اسالمي 7 - 
 روزانه 12473  دانشگاه فردوسي مشهد كالم اسالمي 6 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 12474  قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي  كالم اماميه 6 -
 روزانه 12475  دانشگاه اصفهان منطق فهم دين 7 - 
 روزانه 12476  دانشگاه اصفهان امام شناسي و معارف ائمه 6 - 
 نوبت دوم 12477  دانشگاه اصفهان فلسفه و كالم اسالمي 5 - 

 نوبت دوم 12478  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فلسفه و كالم اسالمي 3 - فقط زن
 نوبت دوم 12479  دانشگاه ايالم فلسفه و كالم اسالمي 5 - 
 نوبت دوم 12480  دانشگاه بيرجند فلسفه و كالم اسالمي 2 - 
 نوبت دوم 12481  دانشگاه تبريز فلسفه و كالم اسالمي 2 - 

وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
 مشخصات و شرايط دانشگاه

 نوبت دوم 26100  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فلسفه و حكمت اسالمي 4 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 12482  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فلسفه و كالم اسالمي 3 -
 توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل دانشكده  -
 الهيات و معارف اسالمي

 نوبت دوم 12483  دانشگاه تهران فلسفه و كالم اسالمي 4 -

 نوبت دوم 12484  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فلسفه و كالم اسالمي 4 - 
 نوبت دوم 12485  دانشگاه زنجان فلسفه و كالم اسالمي 1 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 12486  تهران -دانشگاه شاهد  فلسفه و كالم اسالمي 7 -
 نوبت دوم 12487  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فلسفه و كالم اسالمي 5 - 
 نوبت دوم 12488  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه و كالم اسالمي 6 - 
 نوبت دوم 12489  دانشگاه فردوسي مشهد فلسفه و كالم اسالمي 2 - 
 نوبت دوم 12490  دانشگاه كاشان فلسفه و كالم اسالمي 2 - 
 نوبت دوم 12491  بابلسر -دانشگاه مازندران  فلسفه و كالم اسالمي 4 - 
 نوبت دوم 12492  دانشگاه مالير فلسفه و كالم اسالمي 5 - 
 نوبت دوم 12493  دانشگاه ياسوج فلسفه و كالم اسالمي 1 - 
 نوبت دوم 12494  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  عرفان اسالمي 2 - 
 نوبت دوم 12495  دانشگاه سمنان عرفان اسالمي 3 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 12496  پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي عرفان اسالمي 1 -
 نوبت دوم 12497  دانشگاه اصفهان شناسي گرايش كالمشيعه 3 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 12498  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) شناسي گرايش كالمشيعه 3 -
 نوبت دوم 12499  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسي گرايش كالمشيعه 4 - 
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 ) 1فلسفه و كالم اسالمي (كد ضريب  - 1113 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 12500  دانشگاه ميبد شناسي گرايش كالمشيعه 3 -
 نوبت دوم 12501  دانشگاه يزد شناسي گرايش كالمشيعه 3 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 12502  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) شناسي گرايش تاريخشيعه 3 -
 نوبت دوم 12503  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي گرايش تاريخشيعه 3 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 12504  قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي  شناسيشناسي گرايش جامعهشيعه 3 -
 نوبت دوم 12505  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيشناسي گرايش جامعهشيعه 3 - 
 نوبت دوم 12506  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسيشناسي گرايش جامعهشيعه 4 - 
دومنوبت  12507  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فلسفه و حكمت اسالمي 2 -   

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 12508  دانشگاه ميبد فلسفه و حكمت اسالمي 3 -
 نوبت دوم 12509  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  كالم اسالمي 3 - 
 نوبت دوم 12510  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  كالم اسالمي 3 - 
 نوبت دوم 12511  دانشگاه فردوسي مشهد كالم اسالمي 2 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 12512  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) كالم اماميه 3 -
 نوبت دوم 12513  دانشگاه اصفهان منطق فهم دين 3 - 
 نوبت دوم 12514  دانشگاه اصفهان امام شناسي و معارف ائمه 2 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي 12515  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فلسفه و كالم اسالمي 40 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي 12516  قم -موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)  شناسيدين 40 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 12517  دانشگاه تبريز كالم اسالميفلسفه و  4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12518  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فلسفه و كالم اسالمي 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12519  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كالم تطبيقي 6 -
 پيام نور 12520  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 پيام نور 12521  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
نورپيام  12522  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  فلسفه و كالم اسالمي 20 -   
 پيام نور 12523  واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 پيام نور 12524  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 پيام نور 12525  واحد انديمشك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 پيام نور 12526  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 پيام نور 12527  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 پيام نور 12528  مركز گرگان -دانشگاه پيام نور استان گلستان  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 پيام نور 12529  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 پيام نور 12530  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
نورپيام  12531  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد  فلسفه و كالم اسالمي 20 -   
 پيام نور 12532  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  فلسفه و حكمت اسالمي 20 - 
 مجازي پيام نور 12533  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  فلسفه و كالم اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12534  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  فلسفه و كالم اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12535  واحد انديمشك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  فلسفه و كالم اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12536  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  فلسفه و كالم اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12537  مركز گرگان -دانشگاه پيام نور استان گلستان  كالم اسالميفلسفه و  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12538  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  فلسفه و كالم اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12539  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  فلسفه و كالم اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12540  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد  فلسفه و كالم اسالمي 40 - آموزش محور

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 غيرانتفاعي 12541  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  فلسفه و كالم اسالمي 20 -

دفترچهتوضيحات در انتهاي   غيرانتفاعي 12542  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي فلسفه و كالم اسالمي 15 -
شرايط در  -تحصيل رايگان 
 فقط زن -انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 12543  دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع ) فلسفه و كالم اسالمي 10 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12544  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  فلسفه و كالم اسالمي 15 -
 غيرانتفاعي 12545  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي اهل بيت(ع)  فلسفه و كالم اسالمي 3 - 
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 ) 1فلسفه و كالم اسالمي (كد ضريب  - 1113 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

جهت اطالع از شرايط 
تحصيل رايگان و يا 

تسهيالت طرح آيت اهللا 
العظمي موسوي اردبيلي 

(ره) به بخش مشخصات و
شرايط دانشگاه در انتهاي 

 دفترچه مراجعه شود.

 غيرانتفاعي 12546  قم -مفيد دانشگاه غيرانتفاعي  فلسفه و كالم اسالمي 15 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 فلسفه و كالم اسالمي 15 -
دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي 

 غيرانتفاعي 12547  قم -وابسته به جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 غيرانتفاعي 12548  تهران -خواهران) موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه  فلسفه و كالم اسالمي 20 - فقط زن
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12549  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي عرفان اسالمي 10 -
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12550  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مذاهب اسالمي 15 -
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 فقط زن -
 غيرانتفاعي 12552  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان مذاهب اسالمي 8 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط مرد -

 غيرانتفاعي 12551  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان مذاهب اسالمي 8 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12553  قم -غيرانتفاعي اديان و مذاهب  دانشگاه شناسيدين 15 -
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12554  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  شناسي گرايش كالمشيعه 15 -
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 فقط زن -
 غيرانتفاعي 12555  اصفهان دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) شناسي گرايش كالمشيعه 8 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط مرد -

 غيرانتفاعي 12556  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان شناسي گرايش كالمشيعه 8 -

 شناسي گرايش كالمشيعه 15 - فقط زن
دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل 

 غيرانتفاعي 12557  واحد تهران)

 شناسي گرايش كالمشيعه 5 - فقط مرد
دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل 

 غيرانتفاعي 12558  واحد تهران)

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 شناسي گرايش كالمشيعه 13 -
دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي 

 غيرانتفاعي 12559  قم -وابسته به جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12560  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  فرق تشيع 15 -
 غيرانتفاعي 12561  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  كالم اماميه 6 - محل تحصيل واحد قم

 غيرانتفاعي 12562  اهواز -دانشگاه غيرانتفاعي اميرالمومنين(ع)  كالم شيعه 15 - 

 امام شناسي و معارف ائمه 8 - فقط زن
موسسه غير انتفاعي رهپويان سيدالشهداء (ويژه 

 غيرانتفاعي 12563  قم -خواهران) 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

غيرانتفاعيمجازي  12564  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  فلسفه و كالم اسالمي 20 -  

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي غيرانتفاعي 12565  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مذاهب اسالمي 20 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

غيرانتفاعيمجازي  12566  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  شناسيشناسي گرايش جامعهشيعه 20 -  

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي غيرانتفاعي 12567  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  فرق تشيع 20 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي غيرانتفاعي 12568  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  كالم شيعه 20 -

 ) 1عرفان و تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي (كد ضريب اديان و  - 1114
 روزانه 12569  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اديان و عرفان 9 -  فقط زن

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده  -

 الهيات و معارف اسالمي
 روزانه 12571  دانشگاه تهران اديان و عرفان 8 -

انتهاي دفترچهتوضيحات در   روزانه 12570  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) اديان و عرفان 6 -
 روزانه 12572  دانشگاه سمنان اديان و عرفان 6 - 
 روزانه 12573  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  اديان و عرفان 6 - 
 روزانه 12574  دانشگاه شهركرد اديان و عرفان 6 - 
 روزانه 12575  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  اديان و عرفان 10 - 
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 ) 1اديان و عرفان و تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي (كد ضريب  - 1114 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 12576  دانشگاه فردوسي مشهد اديان و عرفان 8 - 
 روزانه 12577  دانشگاه كاشان اديان و عرفان 8 - 
 روزانه 12578  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عرفان اسالمي 6 - 
 روزانه 12579  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  عرفان اسالمي 10 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 12580  پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي عرفان اسالمي 2 -
 روزانه 12581  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عرفان تطبيقي 6 - 

 نوبت دوم 12582  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اديان و عرفان 3 - فقط زن
توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 12583  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) اديان و عرفان 3 -
 توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل دانشكده  -
 الهيات و معارف اسالمي

 نوبت دوم 12584  دانشگاه تهران اديان و عرفان 3 -

 نوبت دوم 12585  دانشگاه سمنان اديان و عرفان 3 - 
 نوبت دوم 12586  تبريز -مدني آذربايجان دانشگاه شهيد  اديان و عرفان 3 - 
 نوبت دوم 12587  دانشگاه فردوسي مشهد اديان و عرفان 2 - 
 نوبت دوم 12588  دانشگاه كاشان اديان و عرفان 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 12589  پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي عرفان اسالمي 1 -
 دفترچهتوضيحات در انتهاي 

 آموزش محور -
 مجازي 12590  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) اديان و عرفان 40 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12591  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عرفان اسالمي 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12592  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد  عرفان تطبيقي 6 -
 پيام نور 12593  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اديان و عرفان 20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12594  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  اديان و عرفان 15 -
 غيرانتفاعي 12595  تهران -بين المللي اهل بيت(ع) دانشگاه غيرانتفاعي  اديان و عرفان 3 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12596  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي اديان ابراهيمي 10 -
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12597  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  اديان ابراهيمي 15 -

انتهاي دفترچهتوضيحات در   غيرانتفاعي 12598  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  اديان غيرابراهيمي 15 -
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12599  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  تصوف و عرفان اسالمي 15 -
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 آموزش محور -
 مجازي غيرانتفاعي 26052  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  غيرابراهيمياديان  20 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي غيرانتفاعي 12600  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  تصوف و عرفان اسالمي 20 -

 ) 2 اديان و عرفان و تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي (كد ضريب - 1114
 روزانه 12601  دانشگاه اصفهان تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي 6 -  

 روزانه 12602  دانشگاه زنجان تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي 19 - 
 روزانه 12603  دانشگاه يزد تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي 4 - 

 روزانه 12604  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  تاريخ و تمدن ملل اسالمي 8 - فقط زن
 روزانه 12605  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  تاريخ و تمدن ملل اسالمي 10 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده  -

 الهيات و معارف اسالمي

 روزانه 12606  دانشگاه تهران تاريخ و تمدن ملل اسالمي 9 -

 روزانه 12607  دانشگاه فردوسي مشهد اسالميتاريخ و تمدن ملل  8 - 
 روزانه 12608  دانشگاه قم تاريخ و تمدن ملل اسالمي 10 - فقط زن
 روزانه 12609  دانشگاه قم تاريخ و تمدن ملل اسالمي 10 - فقط مرد

 نوبت دوم 12610  دانشگاه اصفهان تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي 2 - 
 نوبت دوم 12611  دانشگاه زنجان تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي 2 - 
 نوبت دوم 12612  دانشگاه يزد تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي 3 - 

 نوبت دوم 12613  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  تاريخ و تمدن ملل اسالمي 4 - فقط زن
 نوبت دوم 12614  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  تاريخ و تمدن ملل اسالمي 2 - 
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 ) 2اديان و عرفان و تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي (كد ضريب  - 1114 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده  -

 الهيات و معارف اسالمي
 نوبت دوم 12615  دانشگاه تهران تاريخ و تمدن ملل اسالمي 5 -

 نوبت دوم 12616  دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ و تمدن ملل اسالمي 2 - 
نورپيام  12617  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  تاريخ و تمدن ملل اسالمي 20 -   

 ) 1الهيات و معارف اسالمي (مخصوص اهل تسنن) (كد ضريب  - 1115
 توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل دانشكده  -
  الهيات و معارف اسالمي

 روزانه 12618  دانشگاه تهران فقه شافعي 5 -

 روزانه 12619  سنندج -دانشگاه كردستان  فقه شافعي 19 - 
 توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل دانشكده  -
 الهيات و معارف اسالمي

 نوبت دوم 12620  دانشگاه تهران فقه شافعي 4 -

 نوبت دوم 12621  سنندج -دانشگاه كردستان  فقه شافعي 1 - 
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12622  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي فقه مقارن و حقوق خصوصي اسالمي 20 -
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12623  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي فقه مقارن و حقوق عمومي اسالمي 20 -
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12624  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي فقه مقارن و حقوق جزاي اسالمي 20 -

 ) 1فلسفه (كد ضريب  - 1116
 روزانه 12625  دانشگاه اصفهان فلسفه 10 -  

 روزانه 12626  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فلسفه 12 - 
 روزانه 12627  دانشگاه تبريز فلسفه 3 - 
 روزانه 12628  دانشگاه تربيت مدرس فلسفه 5 - 
 روزانه 12629  دانشگاه تربيت مدرس فلسفه 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 12630  دانشگاه تهران فلسفه 9 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 12631  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فلسفه 7 -
 روزانه 12632  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فلسفه 8 - 
 روزانه 12633  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه 6 - 
 روزانه 12634  مشهددانشگاه فردوسي  فلسفه 6 - 
 روزانه 12635  دانشگاه تبريز فلسفه هنر 3 - 
 روزانه 12636  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه هنر 6 - 
 روزانه 12637  دانشگاه هنر فلسفه هنر 8 - 
 روزانه 12638  دانشگاه هنر اصفهان فلسفه هنر 10 - 

شرايط  -تحصيل رايگان 
 در انتهاي دفترچه

 روزانه 12639  تهران -دانشگاه غيردولتي شهيد مطهري  فلسفه و حكمت اسالمي 5 -

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 12640  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران فلسفه رسانه 8 -
 نوبت دوم 12641  دانشگاه اصفهان فلسفه 2 - 
 نوبت دوم 12642  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فلسفه 2 - 
 نوبت دوم 12643  دانشگاه تبريز فلسفه 2 - 
 نوبت دوم 12644  دانشگاه تهران فلسفه 3 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 12645  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فلسفه 3 -
 نوبت دوم 12646  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه 6 - 
 نوبت دوم 12647  دانشگاه فردوسي مشهد فلسفه 2 - 
 نوبت دوم 12648  دانشگاه تبريز فلسفه هنر 2 - 
 نوبت دوم 12649  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه هنر 6 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 12650  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران فلسفه رسانه 2 -
 در انتهاي دفترچهتوضيحات 

 آموزش محور -
 مجازي 12651  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فلسفه 40 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12652  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فلسفه 8 -

 فلسفه هنر 6 - 
دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان 

  دانشگاه در كرج)
 پرديس خودگردان 12653
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 ) 1فلسفه (كد ضريب  - 1116 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
جهت اطالع از شرايط 

تحصيل رايگان و يا 
تسهيالت طرح آيت اهللا 

اردبيلي العظمي موسوي 
(ره) به بخش مشخصات و
شرايط دانشگاه در انتهاي 

 دفترچه مراجعه شود.

 غيرانتفاعي 12654  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  فلسفه 15 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12655  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  فلسفه هنر 15 -
 غيرانتفاعي 12656  نوشهر -غيرانتفاعي كمال الملك موسسه  فلسفه هنر 5 - 
 غيرانتفاعي 12657  شيراز -موسسه غيرانتفاعي هنر  فلسفه هنر 20 - 

 ) 2فلسفه (كد ضريب  - 1116
 روزانه 12658  دانشگاه اصفهان منطق 6 -  

 روزانه 12659  دانشگاه تربيت مدرس منطق 5 - 
 روزانه 12660  مدرسدانشگاه تربيت  منطق 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 12661  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  منطق 6 - 
 نوبت دوم 12662  دانشگاه اصفهان منطق 2 - 
 نوبت دوم 12663  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  منطق 6 - 

 ) 3فلسفه (كد ضريب  - 1116
ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

  آموزش و پرورش
 روزانه 12664  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  اخالق گرايش فلسفه اخالق 4 -

 روزانه 12665  دانشگاه زنجان اخالق گرايش فلسفه اخالق 9 - 
 روزانه 12666  دانشگاه قم اخالق گرايش فلسفه اخالق 10 - فقط زن
 روزانه 12667  دانشگاه قم اخالق گرايش فلسفه اخالق 10 - فقط مرد
 روزانه 12668  دانشگاه قم اخالق گرايش اخالق اسالمي 12 - فقط زن

وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
.مشخصات و شرايط دانشگاه

 نوبت دوم 26101  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  اخالق گرايش فلسفه اخالق 4 -

 نوبت دوم 12669  دانشگاه زنجان اخالق گرايش فلسفه اخالق 1 - 
 پيام نور 12670  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اخالق گرايش فلسفه اخالق 8 - 
 پيام نور 12671  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  اخالق گرايش فلسفه اخالق 8 - 
 پيام نور 12672  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  گرايش فلسفه اخالقاخالق  8 - 
 پيام نور 12673  مركز بافق -دانشگاه پيام نور استان يزد  اخالق گرايش فلسفه اخالق 8 - 
 پيام نور 12674  واحد پيرانشهر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  اخالق گرايش اخالق كاربردي 20 - 
 پيام نور 12675  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اخالق گرايش اخالق كاربردي 8 - 
 پيام نور 12676  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  اخالق گرايش اخالق كاربردي 8 - 
 پيام نور 12677  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  اخالق گرايش اخالق كاربردي 8 - 
 پيام نور 12678  مركز بافق -دانشگاه پيام نور استان يزد  اخالق گرايش اخالق كاربردي 8 - 
 پيام نور 12679  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد  اخالق گرايش اخالق كاربردي 20 - 
 پيام نور 12680  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  اخالق گرايش اخالق اسالمي 8 - 
 پيام نور 12681  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  اخالق گرايش اخالق اسالمي 8 - 
 مجازي پيام نور 12682  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اخالق گرايش فلسفه اخالق 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12683  تهران جنوب -نور استان تهران  دانشگاه پيام اخالق گرايش فلسفه اخالق 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12684  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  اخالق گرايش فلسفه اخالق 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12685  مركز بافق -دانشگاه پيام نور استان يزد  اخالق گرايش فلسفه اخالق 40 - آموزش محور

 مجازي پيام نور 12686  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  اخالق گرايش اخالق اسالمي 40 - محور آموزش
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12687  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  اخالق گرايش فلسفه اخالق 15 -
شرايط در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12688  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  كاربردياخالق گرايش اخالق  20 -
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 فقط مرد -
 غيرانتفاعي 12689  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان اخالق گرايش اخالق كاربردي 10 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط زن -

 غيرانتفاعي 12690  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان كاربردياخالق گرايش اخالق  10 -

 ) 4فلسفه (كد ضريب  - 1116
 روزانه 12691  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فلسفه دين 8 -  

 روزانه 12692  دانشگاه تبريز فلسفه دين 4 - 
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 ) 4فلسفه (كد ضريب  - 1116 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده  -

 الهيات و معارف اسالمي
 روزانه 12693  دانشگاه تهران فلسفه دين 5 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 12694  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فلسفه دين 6 -
 روزانه 12695  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فلسفه دين 10 - 
 روزانه 12696  دانشگاه زنجان فلسفه دين 9 - 
 روزانه 12697  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فلسفه دين 10 - 
 نوبت دوم 12698  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  دين فلسفه 2 - 
 نوبت دوم 12699  دانشگاه تبريز فلسفه دين 2 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده  -

 الهيات و معارف اسالمي
 نوبت دوم 12700  دانشگاه تهران فلسفه دين 3 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 12701  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) دينفلسفه  3 -
 نوبت دوم 12702  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فلسفه دين 4 - 
 نوبت دوم 12703  دانشگاه زنجان فلسفه دين 1 - 
 نوبت دوم 12704  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فلسفه دين 3 - 
 انتهاي دفترچهتوضيحات در 

 آموزش محور -
 مجازي 12705  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فلسفه دين 40 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي 12706  قم -موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)  فلسفه دين 40 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 12707  دانشگاه تبريز دينفلسفه  4 -

 پيام نور 12708  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  فلسفه دين 20 - 
 پيام نور 12709  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد  فلسفه دين 20 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 غيرانتفاعي 12710  قم -باقرالعلوم(ع ) دانشگاه غيرانتفاعي  فلسفه دين 20 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12711  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  فلسفه دين 15 -
 ) 1علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117

 روزانه 12712  دانشگاه اراك ريزي درسيبرنامه 4 -  
 روزانه 12713  دانشگاه اصفهان ريزي درسيبرنامه 4 - 

 روزانه 12714  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ريزي درسيبرنامه 12 - فقط زن
 روزانه 12715  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  ريزي درسيبرنامه 6 - 
 روزانه 12716  دانشگاه بيرجند ريزي درسيبرنامه 13 - 
 روزانه 12717  دانشگاه تبريز ريزي درسيبرنامه 8 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 12718  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ريزي درسيبرنامه 5 -

 روزانه 12719  دانشگاه تهران ريزي درسيبرنامه 5 - 
 روزانه 12720  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ريزي درسيبرنامه 8 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 12721  تهران -دانشگاه شاهد  ريزي درسيبرنامه 8 -
 روزانه 12722  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ريزي درسيبرنامه 12 - 
 روزانه 12723  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي درسيبرنامه 6 - 
 روزانه 12724  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  ريزي درسيبرنامه 8 - 
 روزانه 12725  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  ريزي درسيبرنامه 12 - 
 روزانه 12726  دانشگاه شيراز ريزي درسيبرنامه 8 - 
 روزانه 12727  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ريزي درسيبرنامه 8 - 
 روزانه 12728  دانشگاه فردوسي مشهد ريزي درسيبرنامه 5 - 
 روزانه 12729  دانشگاه كاشان ريزي درسيبرنامه 8 - 
 روزانه 12730  سنندج -دانشگاه كردستان  ريزي درسيبرنامه 13 - 
 روزانه 12731  بابلسر -دانشگاه مازندران  ريزي درسيبرنامه 9 - 
 روزانه 12732  دانشگاه مالير ريزي درسيبرنامه 17 - 
 روزانه 12733  دانشگاه يزد درسيريزي برنامه 5 - 
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 ) 1علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 12734  پرديس شهيد باهنر شيراز -دانشگاه فرهنگيان  ريزي درسيبرنامه 20 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

فقط زن -آموزش و پرورش 
 روزانه 12735  پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  ريزي درسيبرنامه 20 -

 روزانه 12736  دانشگاه اصفهان ريزي آموزشيبرنامه 4 - 
 روزانه 12737  دانشگاه تهران ريزي آموزشيبرنامه 5 - 
 روزانه 12738  بابلسر -دانشگاه مازندران  ريزي آموزشيبرنامه 9 - 
 نوبت دوم 12739  دانشگاه اراك ريزي درسيبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 12740  دانشگاه اصفهان ريزي درسيبرنامه 3 - 

 نوبت دوم 12741  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  درسي ريزيبرنامه 2 - فقط زن
 نوبت دوم 12742  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  ريزي درسيبرنامه 1 - 
 نوبت دوم 12743  دانشگاه بيرجند ريزي درسيبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 12744  دانشگاه تبريز ريزي درسيبرنامه 5 - 

وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
 مشخصات و شرايط دانشگاه

 نوبت دوم 26102  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ريزي درسيبرنامه 5 -

 نوبت دوم 12745  دانشگاه تهران ريزي درسيبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 12746  تهران (محل تحصيل كرج) - دانشگاه خوارزمي ريزي درسيبرنامه 3 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 12747  تهران -دانشگاه شاهد  ريزي درسيبرنامه 4 -
 نوبت دوم 12748  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ريزي درسيبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 12749  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي درسيبرنامه 1 - 
 نوبت دوم 12750  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  ريزي درسيبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 12751  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ريزي درسيبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 12752  دانشگاه فردوسي مشهد ريزي درسيبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 12753  دانشگاه كاشان ريزي درسيبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 12754  سنندج -دانشگاه كردستان  ريزي درسيبرنامه 1 - 
 نوبت دوم 12755  بابلسر -دانشگاه مازندران  ريزي درسيبرنامه 5 - 
 نوبت دوم 12756  دانشگاه مالير ريزي درسيبرنامه 5 - 
 نوبت دوم 12757  دانشگاه يزد ريزي درسيبرنامه 3 - 
 نوبت دوم 12758  اصفهاندانشگاه  ريزي آموزشيبرنامه 3 - 
 نوبت دوم 12759  دانشگاه تهران ريزي آموزشيبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 12760  بابلسر -دانشگاه مازندران  ريزي آموزشيبرنامه 5 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 -آموزش و پرورش 
 آموزش محور

 مجازي 12761  تهران -شهيد رجايي دانشگاه تربيت دبير  ريزي درسيبرنامه 40 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 12762  دانشگاه تبريز ريزي درسيبرنامه 8 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12763  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي درسيبرنامه 4 -
محل تحصيل پرديس 

 دانشگاهخودگردان 
 پرديس خودگردان 12764  دانشگاه شيراز ريزي درسيبرنامه 8 -

 پيام نور 12765  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12766  مركز زرين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12767  مركز سميرم -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12768  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12769  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12770  واحد شهر جديد پرديس -نور استان تهران دانشگاه پيام  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12771  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12772  مركز دامغان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12773  مركز خرامه -پيام نور استان فارس دانشگاه  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12774  مركز رفسنجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12775  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12776  مركز خمين -نور استان مركزي دانشگاه پيام  ريزي درسيبرنامه 20 - 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 پيام نور 12777  مركز تفت -يزد دانشگاه پيام نور استان  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 12778  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 12779  مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  ريزي درسيبرنامه 6 - 
 غيرانتفاعي 12780  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  ريزي درسيبرنامه 20 - 

 ) 2علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117
 روزانه 12781  دانشگاه اصفهان تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 4 -  

 روزانه 12782  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 9 - فقط زن
 روزانه 12783  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 4 - 
 روزانه 12784  دانشگاه تربيت مدرس تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 6 - 
 روزانه 12785  دانشگاه تربيت مدرس تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 12786  دانشگاه تهران تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 5 - 
 روزانه 12787  تهران (محل تحصيل كرج) - دانشگاه خوارزمي تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 17 - 
 روزانه 12788  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 8 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 12789  تهران -دانشگاه شاهد  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 6 -
 روزانه 12790  كرمان -شهيد باهنر دانشگاه  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 12 - 
 روزانه 12791  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 6 - 
 روزانه 12792  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 10 - 
 روزانه 12793  دانشگاه شيراز تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 8 - 
 روزانه 12794  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه آموزش و پرورشتاريخ و  8 - 

 روزانه 12796  دانشگاه قم تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 9 - فقط مرد
 روزانه 12795  دانشگاه قم تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 10 - فقط زن

 روزانه 12797  بابلسر -دانشگاه مازندران  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 9 - 
 روزانه 12798  دانشگاه مالير تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 15 - 
 - 8 

فلسفه تعليم و تربيت گرايش آموزش 
 فلسفه به كودكان و نوجوانان

 روزانه 26064  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 7 
فلسفه تعليم و تربيت گرايش آموزش 

 فلسفه به كودكان و نوجوانان
 روزانه 12799  اهواز -چمران دانشگاه شهيد 

 نوبت دوم 12800  دانشگاه اصفهان تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 2 - 
 نوبت دوم 12801  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 3 - فقط زن

 نوبت دوم 12802  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 2 - 
 نوبت دوم 12803  دانشگاه تهران تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 2 - 
 نوبت دوم 12804  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 8 - 
 نوبت دوم 12805  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 2 - 

انتهاي دفترچهشرايط در   نوبت دوم 12806  تهران -دانشگاه شاهد  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 3 -
 نوبت دوم 12807  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 4 - 
 نوبت دوم 12808  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 2 - 
 نوبت دوم 12809  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آموزش و پرورشتاريخ و فلسفه  4 - 
 نوبت دوم 12810  بابلسر -دانشگاه مازندران  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 5 - 
 نوبت دوم 12811  دانشگاه مالير تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 5 - 
 - 7 

فلسفه تعليم و تربيت گرايش آموزش 
 نوجوانانفلسفه به كودكان و 

 نوبت دوم 26065  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 مجازي 12812  دانشگاه تهران تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 20 - آموزش محور
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12813  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 4 -

پرديس محل تحصيل 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12814  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12815  دانشگاه شيراز تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 4 -
 پيام نور 12816  مركز خوي -استان آذربايجان غربي دانشگاه پيام نور  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 20 - 
 پيام نور 12817 مركز مياندواب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 20 - 
 پيام نور 12818  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 20 - 
 پيام نور 12819  مركز فسا -دانشگاه پيام نور استان فارس  و فلسفه آموزش و پرورشتاريخ  20 - 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 پيام نور 12820  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  فلسفه آموزش و پرورشتاريخ و  20 - 
 پيام نور 12821  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 20 - 
نورپيام  12822  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 20 -   
 پيام نور 12823  واحد خوراسگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 20 - 
 مجازي پيام نور 12824  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12825 مركز مياندواب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  پرورشتاريخ و فلسفه آموزش و  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12826  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12827  مركز كرمان -كرمان  دانشگاه پيام نور استان تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12828  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12829  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 40 - آموزش محور

 ) 3علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117
 روزانه 12830  دانشگاه اروميه مديريت آموزشي 16 -  

 روزانه 12831  دانشگاه اصفهان مديريت آموزشي 5 - 
 روزانه 12832  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مديريت آموزشي 13 - فقط زن

 روزانه 12833  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مديريت آموزشي 3 - 
 روزانه 12834  دانشگاه بيرجند مديريت آموزشي 10 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 12835  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مديريت آموزشي 5 -

 روزانه 12836  دانشگاه تهران مديريت آموزشي 5 - 
دفترچهتوضيحات در انتهاي   روزانه 12837  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت آموزشي 5 -

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 شرايط در انتهاي دفترچه -
 روزانه 12838  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مديريت آموزشي 20 -

 روزانه 12839  تهران -دانشگاه خوارزمي  آموزشيمديريت  5 - محل تحصيل تهران
 روزانه 12840  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) مديريت آموزشي 5 - 
 روزانه 12841  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت آموزشي 12 - 
 روزانه 12842  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت آموزشي 12 - 
 روزانه 12843  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزشيمديريت  6 - 
 روزانه 12844  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مديريت آموزشي 8 - 
 روزانه 12845  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مديريت آموزشي 7 - 
 روزانه 12846  دانشگاه شيراز مديريت آموزشي 10 - 
 روزانه 12847  تهران -عالمه طباطبايي دانشگاه  مديريت آموزشي 8 - 

مختص كاركنان شاغل 
برابر شرايط و  -مرد ناجا 

ضوابط اعالمي در دفترچه 
راهنماي آزموني صادره از 

دانشگاه علوم انتظامي 
شرايط در انتهاي  -امين. 

 فقط مرد -دفترچه 

 مديريت آموزشي 50 -
نيروي انتظامي  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

 روزانه 12848  اسالمي ايران جمهوري

 روزانه 12849  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت آموزشي 4 - 
 روزانه 12850  دانشگاه كاشان مديريت آموزشي 6 - 
 روزانه 12851  سنندج -دانشگاه كردستان  مديريت آموزشي 11 - 
 روزانه 12852  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مديريت آموزشي 13 - 
 روزانه 12853  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت آموزشي 7 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 12854  پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  مديريت آموزشي 20 -

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيروهاي مسلح 

مي باشد به شرط 
از شرايط برخورداري 

عمومي و اختصاصي 
استخدامي نيروهاي مسلح 

 -جمهوري اسالمي ايران. 
شرايط در انتهاي دفترچه 

 فقط مرد -

 روزانه 12855  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران مديريت آموزشي 30 -
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 گروه علوم انساني 1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 3علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117 ادامه

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 12857 دانشگاه اروميه مديريت آموزشي 2 - 
 نوبت دوم 12858 دانشگاه اصفهان مديريت آموزشي 4 - 

 نوبت دوم 12859 تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مديريت آموزشي 4 - فقط زن
 نوبت دوم 12860 همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مديريت آموزشي 2 - 
 نوبت دوم 12861 دانشگاه بيرجند مديريت آموزشي 2 - 

وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
مشخصات و شرايط دانشگاه

 نوبت دوم 26103 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزشي مديريت 5 -

 نوبت دوم 12862 دانشگاه تهران مديريت آموزشي 2 - 
توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 12863 دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت آموزشي 5 -

 نوبت دوم 12864 تهران -خوارزمي دانشگاه  مديريت آموزشي 4 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 12865 دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) مديريت آموزشي 2 - 
 نوبت دوم 12866 زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت آموزشي 2 - 
 نوبت دوم 12867 كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت آموزشي 4 - 
 نوبت دوم 12868 تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مديريت آموزشي 3 - 
 نوبت دوم 12869 تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت آموزشي 4 - 
 نوبت دوم 12870 دانشگاه فردوسي مشهد مديريت آموزشي 1 - 
 نوبت دوم 12871 دانشگاه كاشان مديريت آموزشي 4 - 
 نوبت دوم 12872 سنندج - دانشگاه كردستان مديريت آموزشي 3 - 
 نوبت دوم 12873 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت آموزشي 1 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 -آموزش و پرورش 
 آموزش محور

 مجازي 12874 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مديريت آموزشي 40 -

 مجازي 12875 دانشگاه تهران آموزشيمديريت  20 - آموزش محور
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 مجازي 12876 دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت آموزشي 40 - آموزش محور -

 مجازي 12877 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت آموزشي 40 - آموزش محور
 مديريت آموزشي 5 - 

تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل 
 پرديس خودگردان 12878 البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 12879 زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت آموزشي 5 - خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 12880 تهران -بهشتي دانشگاه شهيد  مديريت آموزشي 6 - خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 12881 دانشگاه شيراز مديريت آموزشي 10 - خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 12882 سنندج -دانشگاه كردستان  مديريت آموزشي 2 - خودگردان دانشگاه

 پيام نور 12883 مركز تبريز -نور استان آذربايجان شرقي دانشگاه پيام  مديريت آموزشي 20 - 
 پيام نور 12884 مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  مديريت آموزشي 20 - 
 پيام نور 12885 تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت آموزشي 20 - 
 پيام نور 12886 مركز مشهد -استان خراسان رضوي  دانشگاه پيام نور مديريت آموزشي 20 - 
 پيام نور 12887 مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  مديريت آموزشي 20 - 

شرايط در  -تحصيل رايگان 
 غيرانتفاعي 12888 دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع ) مديريت آموزشي 14 - فقط زن -انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12889 دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مديريت آموزشي 15 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 مديريت آموزشي 20 - فقط زن -

دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي 
 غيرانتفاعي 12890 قم -وابسته به جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 غيرانتفاعي 12891 آملموسسه غيرانتفاعي  مديريت آموزشي 10 - 
 غيرانتفاعي 12892 مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي  مديريت آموزشي 20 - 
 غيرانتفاعي 12893 ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مديريت آموزشي 20 - 
 غيرانتفاعي 12894 بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  مديريت آموزشي 20 - 
 غيرانتفاعي 12895 لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  مديريت آموزشي 19 - 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 3علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 غيرانتفاعي 12896  مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  مديريت آموزشي 14 - 
 غيرانتفاعي 12897  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  مديريت آموزشي 17 - 
 غيرانتفاعي 12898  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  مديريت آموزشي 18 - 
 غيرانتفاعي 12899  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي دانا  مديريت آموزشي 6 - 
 غيرانتفاعي 12900  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  مديريت آموزشي 20 - 
 غيرانتفاعي 12901  سمنان -موسسه غيرانتفاعي كومش  مديريت آموزشي 17 - 
 غيرانتفاعي 12902  آبادان -موسسه غيرانتفاعي مهر اروند  مديريت آموزشي 20 - 

 ) 4علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117
 روزانه 12903  دانشگاه ايالم آموزش و بهسازي منابع انساني 8 -  

 روزانه 12904  دانشگاه تبريز آموزش و بهسازي منابع انساني 7 - 
 روزانه 12905  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش و بهسازي منابع انساني 5 - 
 روزانه 12906  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  انسانيآموزش و بهسازي منابع  6 - 
 روزانه 12907  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  آموزش و بهسازي منابع انساني 7 - 
 روزانه 12908  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آموزش و بهسازي منابع انساني 8 - 
 روزانه 12909  مشهد دانشگاه فردوسي آموزش و بهسازي منابع انساني 4 - 
 روزانه 12910  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  آموزش و بهسازي منابع انساني 7 - 
 نوبت دوم 12911  دانشگاه ايالم آموزش و بهسازي منابع انساني 4 - 
 نوبت دوم 12912  دانشگاه تبريز آموزش و بهسازي منابع انساني 4 - 
 نوبت دوم 12913  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش و بهسازي منابع انساني 1 - 
 نوبت دوم 12914  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  آموزش و بهسازي منابع انساني 3 - 
 نوبت دوم 12915  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آموزش و بهسازي منابع انساني 4 - 
 نوبت دوم 12916  مشهددانشگاه فردوسي  آموزش و بهسازي منابع انساني 1 - 
 نوبت دوم 12917  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  آموزش و بهسازي منابع انساني 1 - 
 مجازي 12918  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش و بهسازي منابع انساني 40 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 12919  دانشگاه تبريز آموزش و بهسازي منابع انساني 7 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12920  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش و بهسازي منابع انساني 4 -
 پيام نور 12921  مركز بوكان -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 پيام نور 12922  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 پيام نور 12923  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 پيام نور 12924  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 پيام نور 12925  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 پيام نور 12926  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 12927  تهران -فرهنگ  دانشگاه غيرانتفاعي علم و آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 12928  موسسه غيرانتفاعي آمل آموزش و بهسازي منابع انساني 10 - 
 غيرانتفاعي 12929  آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  آموزش و بهسازي منابع انساني 10 - 
 غيرانتفاعي 12930  لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  آموزش و بهسازي منابع انساني 10 - 
 غيرانتفاعي 12931  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 12932  المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  آموزش و بهسازي منابع انساني 5 - 
 غيرانتفاعي 12933  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  آموزش و بهسازي منابع انساني 7 - 
 غيرانتفاعي 12934  گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 

 ) 5علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117
 روزانه 12935  دانشگاه تهران تحقيقات آموزشي 5 -  

 روزانه 12936  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تحقيقات آموزشي 7 - 
 روزانه 12937  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تحقيقات آموزشي 9 - 
 روزانه 12938  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  تحقيقات آموزشي 4 - 
 روزانه 12939  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  تحقيقات آموزشي 11 - 
 روزانه 12940  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  تحقيقات آموزشي 8 - 
 روزانه 12941  دانشگاه فردوسي مشهد تحقيقات آموزشي 5 - 
 روزانه 12942  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  تحقيقات آموزشي 7 - 
 روزانه 12943  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  تحقيقات آموزشي 8 - 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 5علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 12944  دانشگاه ياسوج تحقيقات آموزشي 8 - 
 روزانه 12945  دانشگاه تهران ارزشيابي آموزشي 5 - 
 روزانه 12946  كرج)تهران (محل تحصيل  -دانشگاه خوارزمي  ارزشيابي آموزشي 5 - 
 نوبت دوم 12947  دانشگاه تهران تحقيقات آموزشي 2 - 
 نوبت دوم 12948  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تحقيقات آموزشي 2 - 
 نوبت دوم 12949  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تحقيقات آموزشي 2 - 
 نوبت دوم 12950  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  تحقيقات آموزشي 4 - 
 نوبت دوم 12951  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  تحقيقات آموزشي 3 - 
 نوبت دوم 12952  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  تحقيقات آموزشي 4 - 
 نوبت دوم 12953  دانشگاه فردوسي مشهد تحقيقات آموزشي 1 - 
 نوبت دوم 12954  اردبيل -اردبيلي دانشگاه محقق  تحقيقات آموزشي 1 - 
 نوبت دوم 12955  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  تحقيقات آموزشي 2 - 
 نوبت دوم 12956  دانشگاه ياسوج تحقيقات آموزشي 2 - 
 نوبت دوم 12957  دانشگاه تهران ارزشيابي آموزشي 2 - 
 نوبت دوم 12958  كرج)تهران (محل تحصيل  -دانشگاه خوارزمي  ارزشيابي آموزشي 5 - 
 مجازي 12959  دانشگاه تهران تحقيقات آموزشي 20 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12960  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تحقيقات آموزشي 2 -
 پيام نور 12961  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  تحقيقات آموزشي 20 - 
 پيام نور 12962  مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  تحقيقات آموزشي 20 - 
 پيام نور 12963  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  تحقيقات آموزشي 10 - 
 پيام نور 12964  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  تحقيقات آموزشي 20 - 

 ) 6علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117
 روزانه 12965  دانشگاه اراك تكنولوژي آموزشي 5 -  

 روزانه 12966  دانشگاه اصفهان تكنولوژي آموزشي 6 - 
 روزانه 12967  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  تكنولوژي آموزشي 8 - 
 روزانه 12968  دانشگاه تبريز تكنولوژي آموزشي 5 - 
 روزانه 12969  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  آموزشيتكنولوژي  8 - 
 روزانه 12970  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  تكنولوژي آموزشي 8 - 
 نوبت دوم 12971  دانشگاه اراك تكنولوژي آموزشي 2 - 
 نوبت دوم 12972  دانشگاه اصفهان تكنولوژي آموزشي 3 - 
 نوبت دوم 12973  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  تكنولوژي آموزشي 4 - 
 نوبت دوم 12974  دانشگاه تبريز تكنولوژي آموزشي 3 - 
 نوبت دوم 12975  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تكنولوژي آموزشي 5 - 
 نوبت دوم 12976  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  تكنولوژي آموزشي 4 - 
 آموزشيتكنولوژي  5 - 

تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 
 پرديس خودگردان 12977  خودگردان واقع در كرج)

 پيام نور 12978  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  تكنولوژي آموزشي 20 - 
 پيام نور 12979  واحد روانسر -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  تكنولوژي آموزشي 20 - 
 غيرانتفاعي 12980  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار تكنولوژي آموزشي 20 - 

 ) 7علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117
 روزانه 12981  دانشگاه تهران ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  5 -  

 روزانه 12982  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  5 - 
 روزانه 12983  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  ريزي آموزش عاليبرنامهو مديريت  7 - 
 روزانه 12984  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  7 - 
 نوبت دوم 12985  دانشگاه تهران ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  2 - 
 نوبت دوم 12986  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عاليريزي آموزش و برنامهمديريت  1 - 
 نوبت دوم 12987  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  3 - 
 نوبت دوم 12988  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  1 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12989  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  4 -
 غيرانتفاعي 12990  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  20 - 
 غيرانتفاعي 12991  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  20 - 
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  ) 8علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 12992  دانشگاه اراك علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 6 -  

 روزانه 12993  دانشگاه شيراز علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 10 - 
 روزانه 12994  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 8 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

فقط زن -آموزش و پرورش 
 روزانه 12995  پرديس شهيد باهنر شيراز -دانشگاه فرهنگيان  پرورش ابتداييعلوم تربيتي گرايش آموزش و  20 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

فقط مرد -آموزش و پرورش 
 روزانه 12996  پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 20 -

يا  ويژه فرهنگيان رسمي
پيماني شاغل در وزارت 

فقط مرد -آموزش و پرورش 
 روزانه 12997  پرديس شهيد رجايي شيراز -دانشگاه فرهنگيان  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 20 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 12998  پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان -دانشگاه فرهنگيان  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 15 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

فقط زن -آموزش و پرورش 
 روزانه 12999  پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 20 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
شاغل در وزارت پيماني 

 آموزش و پرورش
 علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 20 -

پرديس خواجه نصير الدين  -دانشگاه فرهنگيان 
 روزانه 13000  طوسي كرمان

 - 8 
علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش 

 دبستانيپيش
 روزانه 13001  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 11 
گرايش آموزش و پرورش علوم تربيتي 

 دبستانيپيش
 روزانه 13002  تهران -دانشگاه علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي 

 نوبت دوم 13003  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 4 - 
 - 4 

علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش 
 دبستانيپيش

 نوبت دوم 13004  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13005  دانشگاه شيراز علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 4 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 غيرانتفاعي 13006  تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 20 -
 غيرانتفاعي 13007  برازجان -موسسه غير انتفاعي رهجويان دانش  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 18 - 
 غيرانتفاعي 13008  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 20 - 
 غيرانتفاعي 13009  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  آموزش و پرورش ابتداييعلوم تربيتي گرايش  19 - 
 - 20 

علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش 
 دبستانيپيش

 غيرانتفاعي 13010  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان 

 ) 1شناسي (كد ضريب علم اطالعات و دانش - 1119

  - 3 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 روزانه 13011  دانشگاه اصفهان

 8 - فقط زن
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 روزانه 13012  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط زن -

- 14 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات

تهران (محل  -الزهرا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه 
 روزانه 13013  تحصيل شعبه اروميه)

 - 13 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 روزانه 13014  دانشگاه بيرجند

 - 12 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 روزانه 13015  دانشگاه تبريز

 - 4 
شناسي گرايش دانشعلم اطالعات و 

 مديريت اطالعات
 روزانه 13016  دانشگاه تربيت مدرس

 3 - فاقد خوابگاه
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 روزانه 13017  دانشگاه تربيت مدرس
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 ) 1شناسي (كد ضريب علم اطالعات و دانش - 1119 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 6 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 روزانه 13018  دانشگاه تهران

 - 10 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 روزانه 13019  كرج)تهران (محل تحصيل  -دانشگاه خوارزمي 

 - 8 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 روزانه 13020  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

شرايط در انتهاي دفترچه - 7 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 روزانه 13021  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 8 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 روزانه 13022  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 6 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 روزانه 13023  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 9 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 روزانه 13024  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 9 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 روزانه 13025  دانشگاه شيراز

 - 8 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 روزانه 13026  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 11 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 روزانه 13027  دانشگاه فردوسي مشهد

 10 - فقط زن
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 روزانه 13028  دانشگاه قم

 - 3 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 هاي دانشگاهيمديريت كتابخانه
 روزانه 13029  دانشگاه اصفهان

 - 5 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 هاي دانشگاهيمديريت كتابخانه
 روزانه 13030  اهواز -چمران دانشگاه شهيد 

 - 13 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 هاي عموميمطالعات كتابخانه
 روزانه 13031  دانشگاه بيرجند

 - 8 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 هاي ديجيتالمديريت كتابخانه
 روزانه 13032  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 10 - فقط زن
شناسي گرايش دانشعلم اطالعات و 

 هاي ديجيتالمديريت كتابخانه
 روزانه 13033  دانشگاه قم

 - 2 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 نوبت دوم 13034  دانشگاه اصفهان

 4 - فقط زن
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 نوبت دوم 13035  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط زن -

- 3 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات

تهران (محل  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 نوبت دوم 13036  تحصيل شعبه اروميه)

 - 2 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 نوبت دوم 13037  دانشگاه بيرجند

 - 8 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 نوبت دوم 13038  دانشگاه تبريز

 - 3 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 نوبت دوم 13039  دانشگاه تهران

 - 6 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 نوبت دوم 13040  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

شرايط در انتهاي دفترچه - 4 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 نوبت دوم 13041  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 2 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 نوبت دوم 13042  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 نوبت دوم 13043  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
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 ) 1شناسي (كد ضريب علم اطالعات و دانش - 1119 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 4 
شناسي گرايش اطالعات و دانشعلم 

 مديريت اطالعات
 نوبت دوم 13044  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 3 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 نوبت دوم 13045  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 هاي دانشگاهيمديريت كتابخانه
 نوبت دوم 13046  دانشگاه اصفهان

 - 2 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 هاي عموميمطالعات كتابخانه
 نوبت دوم 13047  دانشگاه بيرجند

 - 4 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 هاي ديجيتالمديريت كتابخانه
 نوبت دوم 13048  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

محل  -آموزش محور 
تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

- 30 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 مجازي 13049  دانشگاه تهران

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 پرديس خودگردان 13050  دانشگاه تربيت مدرس

شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل پرديس  -

 خودگردان دانشگاه
- 7 

شناسي گرايش علم اطالعات و دانش
 مديريت اطالعات

 پرديس خودگردان 13051  تهران -دانشگاه شاهد 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 6 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 پرديس خودگردان 13052  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 8 
شناسي گرايش اطالعات و دانشعلم 

 مديريت اطالعات
 پيام نور 13053  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 20 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 پيام نور 13054  مركز تنكابن -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 8 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 هاي دانشگاهيمديريت كتابخانه
 پيام نور 13055  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 8 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 هاي عموميمطالعات كتابخانه
 پيام نور 13056  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 20 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 هاي عموميمطالعات كتابخانه
 پيام نور 13057  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 

 - 20 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 هاي عموميمطالعات كتابخانه
 پيام نور 13058  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم 

 - 20 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 ديجيتال هايمديريت كتابخانه
 پيام نور 13059  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 40 - آموزش محور
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 هاي عموميمطالعات كتابخانه
 مجازي پيام نور 13060  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 40 - آموزش محور
گرايش  شناسيعلم اطالعات و دانش

 هاي عموميمطالعات كتابخانه
 مجازي پيام نور 13061  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 

 40 - آموزش محور
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 هاي عموميمطالعات كتابخانه
 مجازي پيام نور 13062  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم 

 40 - آموزش محور
شناسي گرايش و دانش علم اطالعات

 هاي عموميمطالعات كتابخانه
 مجازي پيام نور 13063  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 5 - فقط مرد
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 غيرانتفاعي 13064  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط زن -

- 5 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 مديريت اطالعات
 غيرانتفاعي 13065  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط زن -

- 5 
شناسي گرايش علم اطالعات و دانش

 هاي ديجيتالمديريت كتابخانه
 غيرانتفاعي 13066  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 ) 2شناسي (كد ضريب علم اطالعات و دانش - 1119
 روزانه 13067  دانشگاه تبريز سنجيعلم 12 -  

 روزانه 13068  كرمانشاه -دانشگاه رازي  سنجيعلم 7 - 
شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 13069  تهران -دانشگاه شاهد  سنجيعلم 7 -

 روزانه 13070  دانشگاه شيراز سنجيعلم 4 - 
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 ) 2شناسي (كد ضريب علم اطالعات و دانش - 1119 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 13071  دانشگاه يزد سنجيعلم 5 - 
 نوبت دوم 13072  تبريزدانشگاه  سنجيعلم 8 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 13073  تهران -دانشگاه شاهد  سنجيعلم 4 -
 نوبت دوم 13074  دانشگاه يزد سنجيعلم 3 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل پرديس  -

 خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13075  تهران -دانشگاه شاهد  سنجيعلم 7 -

 ) 3شناسي (كد ضريب علم اطالعات و دانش - 1119
محل تحصيل دانشكده 

 روزانه 13076  دانشگاه تهران مطالعات آرشيوي 6 -  مديريت تهران

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

 نوبت دوم 13077  دانشگاه تهران مطالعات آرشيوي 3 -

محل  -آموزش محور 
تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

 مجازي 13078  دانشگاه تهران آرشيويمطالعات  30 -

 ) 1زبان فرانسه (كد ضريب  - 1120
 روزانه 13079  دانشگاه اصفهان فرانسهآموزش زبان  4 -  

 روزانه 13080  دانشگاه تبريز فرانسهآموزش زبان  8 - 
 روزانه 13081  دانشگاه تربيت مدرس فرانسهآموزش زبان  4 - 
 روزانه 13082  دانشگاه تربيت مدرس فرانسهزبان آموزش  1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 13083  دانشگاه تهران فرانسهآموزش زبان  5 - 
 روزانه 13084  دانشگاه اصفهان فرانسهو ادبيات زبان  5 - 
 روزانه 13085  دانشگاه تبريز فرانسهو ادبيات زبان  12 - 
 روزانه 13086  دانشگاه تهران فرانسهو ادبيات زبان  5 - 
 روزانه 13087  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  فرانسهو ادبيات زبان  9 - 
 روزانه 13088  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فرانسهو ادبيات زبان  6 - 
 روزانه 13089  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  فرانسهو ادبيات زبان  11 - 
 روزانه 13090  دانشگاه فردوسي مشهد فرانسهو ادبيات زبان  5 - 
 نوبت دوم 13091  دانشگاه اصفهان فرانسهآموزش زبان  2 - 
 نوبت دوم 13092  دانشگاه تبريز فرانسهآموزش زبان  5 - 
 نوبت دوم 13093  دانشگاه تربيت مدرس فرانسهآموزش زبان  1 - 
دومنوبت  13094  دانشگاه تهران فرانسهآموزش زبان  2 -   
 نوبت دوم 13095  دانشگاه اصفهان فرانسهو ادبيات زبان  3 - 
 نوبت دوم 13096  دانشگاه تبريز فرانسهو ادبيات زبان  8 - 
 نوبت دوم 13097  دانشگاه تهران فرانسهو ادبيات زبان  2 - 
 نوبت دوم 13098  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  فرانسهو ادبيات زبان  2 - 
 نوبت دوم 13099  دانشگاه فردوسي مشهد فرانسهو ادبيات زبان  2 - 
 مجازي 13100  دانشگاه تهران فرانسهآموزش زبان  40 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13101  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فرانسهو ادبيات زبان  5 -

 ) 2ضريب  زبان فرانسه (كد - 1120
 روزانه 13102  دانشگاه اصفهان فرانسهمترجمي زبان  4 -  

 روزانه 13103  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فرانسهمترجمي زبان  11 - فقط زن
 روزانه 13104  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فرانسهمترجمي زبان  6 - 
 روزانه 13105  تربيت مدرسدانشگاه  فرانسهمترجمي زبان  4 - 
 روزانه 13106  دانشگاه تربيت مدرس فرانسهمترجمي زبان  1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 13107  دانشگاه تهران فرانسهمترجمي زبان  5 - 
 روزانه 13108  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فرانسهمترجمي زبان  6 - 
 روزانه 13109  تهران -عالمه طباطبايي دانشگاه  فرانسهمترجمي زبان  20 - 
 روزانه 13110  دانشگاه فردوسي مشهد فرانسهمترجمي زبان  5 - 
 نوبت دوم 13111  دانشگاه اصفهان فرانسهمترجمي زبان  2 - 

 نوبت دوم 13112  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فرانسهمترجمي زبان  4 - فقط زن
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 ) 2زبان فرانسه (كد ضريب  - 1120 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 13113  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فرانسهمترجمي زبان  2 - 
 نوبت دوم 13114  تهراندانشگاه  فرانسهمترجمي زبان  2 - 
 نوبت دوم 13115  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فرانسهمترجمي زبان  4 - 
 نوبت دوم 13116  دانشگاه فردوسي مشهد فرانسهمترجمي زبان  2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

خودگردانپرديس  13117  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فرانسهمترجمي زبان  5 -  

 ) 1زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121
 روزانه 13118  دانشگاه اراك آموزش زبان انگليسي 7 -  

 روزانه 13119  دانشگاه اروميه آموزش زبان انگليسي 12 - 
 روزانه 13120  دانشگاه اصفهان آموزش زبان انگليسي 6 - 

 روزانه 13121  تهران -خواهران) دانشگاه الزهرا(س) (ويژه  آموزش زبان انگليسي 9 - فقط زن
 روزانه 13122  دانشگاه ايالم آموزش زبان انگليسي 12 - 
 روزانه 13123  دانشگاه بجنورد آموزش زبان انگليسي 18 - 
 روزانه 13124  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  آموزش زبان انگليسي 6 - 
 روزانه 13125  قزوين -خميني (ره ) دانشگاه بين المللي امام  آموزش زبان انگليسي 10 - 
 روزانه 13126  دانشگاه بيرجند آموزش زبان انگليسي 10 - 
 روزانه 13127  دانشگاه تبريز آموزش زبان انگليسي 11 - 
 روزانه 13128  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان انگليسي 3 - 
 روزانه 13129  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان انگليسي 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 13130  دانشگاه تهران آموزش زبان انگليسي 5 - 
 روزانه 13131  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  آموزش زبان انگليسي 19 - 
 روزانه 13132  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  آموزش زبان انگليسي 6 - 
 روزانه 13133  تحصيل كرج)تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي  آموزش زبان انگليسي 6 - 
 روزانه 13134  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار آموزش زبان انگليسي 11 - 
 روزانه 13135  كرمانشاه -دانشگاه رازي  آموزش زبان انگليسي 9 - 
 روزانه 13136  دانشگاه زابل آموزش زبان انگليسي 5 - 
 روزانه 13137  دانشگاه زنجان آموزش زبان انگليسي 25 - 
 روزانه 13138  دانشگاه سمنان آموزش زبان انگليسي 5 - 
 روزانه 13139  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  آموزش زبان انگليسي 7 - 
 روزانه 13140  دانشگاه شهركرد آموزش زبان انگليسي 15 - 
 روزانه 13141  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  آموزش زبان انگليسي 6 - 
 روزانه 13142  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش زبان انگليسي 5 - 
 روزانه 13143  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  آموزش زبان انگليسي 14 - 
 روزانه 13144  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  آموزش زبان انگليسي 9 - 
 روزانه 13145  دانشگاه شيراز آموزش زبان انگليسي 12 - 
 روزانه 13146  دانشگاه صنعتي اصفهان آموزش زبان انگليسي 10 - 
 روزانه 13147  دانشگاه صنعتي شاهرود آموزش زبان انگليسي 20 - 
 روزانه 13148  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آموزش زبان انگليسي 8 - 
 روزانه 13149  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آموزش زبان انگليسي 9 - 
 روزانه 13150  دانشگاه فردوسي مشهد آموزش زبان انگليسي 4 - 

 روزانه 13151  دانشگاه قم آموزش زبان انگليسي 10 - فقط زن
 روزانه 13152  دانشگاه قم آموزش زبان انگليسي 10 - فقط مرد

 روزانه 13153  دانشگاه كاشان آموزش زبان انگليسي 6 - 
 روزانه 13154  سنندج -دانشگاه كردستان  انگليسيآموزش زبان  22 - 
 روزانه 13155  رشت -دانشگاه گيالن  آموزش زبان انگليسي 12 - 
 روزانه 13156  خرم آباد -دانشگاه لرستان  آموزش زبان انگليسي 4 - 
 روزانه 13157  بابلسر -دانشگاه مازندران  آموزش زبان انگليسي 11 - 
 روزانه 13158  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  انگليسيآموزش زبان  14 - 
 روزانه 13159  دانشگاه مراغه آموزش زبان انگليسي 13 - 
 روزانه 13160  ايرانشهر -دانشگاه واليت  آموزش زبان انگليسي 6 - 
 روزانه 13161  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  آموزش زبان انگليسي 8 - 
 روزانه 13162  دانشگاه يزد انگليسيآموزش زبان  11 - 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 13163  پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  آموزش زبان انگليسي 20 -

 - 9 فقط زن
آموزش زبان انگليسي گرايش آموزش زبان 

 به كمك فناوري
 روزانه 13164  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
- 7 

آموزش زبان انگليسي گرايش آموزش زبان 
 به كمك فناوري

 روزانه 13165  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 نوبت دوم 13166  دانشگاه اراك آموزش زبان انگليسي 4 - 
 نوبت دوم 13167  دانشگاه اصفهان آموزش زبان انگليسي 2 - 

 نوبت دوم 13168  تهران -الزهرا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه  آموزش زبان انگليسي 3 - فقط زن
 نوبت دوم 13169  دانشگاه ايالم آموزش زبان انگليسي 3 - 
 نوبت دوم 13170  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  آموزش زبان انگليسي 4 - 
 نوبت دوم 13171  دانشگاه بيرجند آموزش زبان انگليسي 2 - 
 نوبت دوم 13172  دانشگاه تبريز زبان انگليسيآموزش  7 - 

وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
 مشخصات و شرايط دانشگاه

- 7 
آموزش زبان انگليسي گرايش آموزش زبان 

 به كمك فناوري
 نوبت دوم 26105  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 نوبت دوم 13173  دانشگاه تهران آموزش زبان انگليسي 2 - 
 نوبت دوم 13174  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  آموزش زبان انگليسي 3 - 
 نوبت دوم 13175  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار آموزش زبان انگليسي 3 - 
 نوبت دوم 13176  زابلدانشگاه  آموزش زبان انگليسي 4 - 
 نوبت دوم 13177  دانشگاه زنجان آموزش زبان انگليسي 2 - 
 نوبت دوم 13178  دانشگاه سمنان آموزش زبان انگليسي 3 - 
 نوبت دوم 13179  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  آموزش زبان انگليسي 2 - 
 نوبت دوم 13180  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش زبان انگليسي 1 - 
 نوبت دوم 13181  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  آموزش زبان انگليسي 4 - 
 نوبت دوم 13182  دانشگاه صنعتي اصفهان آموزش زبان انگليسي 5 - 
 نوبت دوم 13183  دانشگاه صنعتي شاهرود آموزش زبان انگليسي 10 - 
 نوبت دوم 13184  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آموزش زبان انگليسي 4 - 
 نوبت دوم 13185  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آموزش زبان انگليسي 2 - 
 نوبت دوم 13186  دانشگاه فردوسي مشهد آموزش زبان انگليسي 1 - 
 نوبت دوم 13187  دانشگاه كاشان آموزش زبان انگليسي 4 - 
 نوبت دوم 13188  رشت -دانشگاه گيالن  آموزش زبان انگليسي 6 - 
 نوبت دوم 13189  بابلسر -دانشگاه مازندران  آموزش زبان انگليسي 6 - 
 نوبت دوم 13190  ايرانشهر -دانشگاه واليت  آموزش زبان انگليسي 4 - 
 نوبت دوم 13191  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  آموزش زبان انگليسي 2 - 
 نوبت دوم 13192  دانشگاه يزد آموزش زبان انگليسي 4 - 

 - 3 فقط زن
آموزش زبان انگليسي گرايش آموزش زبان 

 به كمك فناوري
 نوبت دوم 13193  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 -آموزش و پرورش 
 آموزش محور

 مجازي 13194  تهران -رجايي دانشگاه تربيت دبير شهيد  آموزش زبان انگليسي 40 -

 مجازي 13195  دانشگاه تهران آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور
 مجازي 13196  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور
 مجازي 13197  رشت -دانشگاه گيالن  آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13198  دانشگاه اروميه آموزش زبان انگليسي 5 -
 پرديس خودگردان 13199  دانشگاه اصفهان آموزش زبان انگليسي 1 - 

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 13200  دانشگاه تبريز آموزش زبان انگليسي 11 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13201  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان انگليسي 1 -

 آموزش زبان انگليسي 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 13202  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13203  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش زبان انگليسي 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13204  دانشگاه شيراز آموزش زبان انگليسي 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13205  رشت -دانشگاه گيالن  آموزش زبان انگليسي 10 -
 پيام نور 13206  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 پيام نور 13207  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 پيام نور 13208  مركز نجف اباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 پيام نور 13209  واحد مباركه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 پيام نور 13210  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 پيام نور 13211  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 پيام نور 13212  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 پيام نور 13213  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  انگليسيآموزش زبان  20 - 
 مجازي پيام نور 13214  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 13215  مركز نجف اباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 13216  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 13217  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 13218  مركز رشت -پيام نور استان گيالن  دانشگاه آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 13219  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  آموزش زبان انگليسي 20 - 

 غيرانتفاعي 13220  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  آموزش زبان انگليسي 15 - فقط مرد
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 فقط زن -
 غيرانتفاعي 13221  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  آموزش زبان انگليسي 20 -

 غيرانتفاعي 13222  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  آموزش زبان انگليسي 18 - 
 غيرانتفاعي 13223  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13224  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  انگليسيآموزش زبان  20 - 
 غيرانتفاعي 13225  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13226  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  آموزش زبان انگليسي 14 - 
 غيرانتفاعي 13227  اصفهان -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  موسسه آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13228  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13229  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13230  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي  آموزش زبان انگليسي 3 - 
 غيرانتفاعي 13231  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13232  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  آموزش زبان انگليسي 5 - 

 غيرانتفاعي 13233  موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) آموزش زبان انگليسي 10 - فقط زن
محل تحصيل  -فقط مرد 

 واحد دماوند
 غيرانتفاعي 13234  موسسه غيرانتفاعي ارشاد آموزش زبان انگليسي 7 -

 غيرانتفاعي 13235  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بهار  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13236  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  آموزش زبان انگليسي 18 - 
 غيرانتفاعي 13237  شيراز -موسسه غيرانتفاعي حافظ  آموزش زبان انگليسي 13 - 
 غيرانتفاعي 13238  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13239  خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  آموزش زبان انگليسي 3 - 
 غيرانتفاعي 13240  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان آموزش زبان انگليسي 20 - 
 - 16 

آموزش زبان انگليسي گرايش آموزش زبان 
 به كمك فناوري

 غيرانتفاعي 13241  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران 

 مجازي غيرانتفاعي 13242 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  آموزش زبان انگليسي 20 - آموزش محور
 ) 2زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121

 روزانه 13243  دانشگاه اراك انگليسي زبان و ادبيات 4 -  
 روزانه 13244  دانشگاه اروميه انگليسي زبان و ادبيات 6 - 
 روزانه 13245  دانشگاه اصفهان انگليسي زبان و ادبيات 4 - 

 روزانه 13246  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  انگليسي زبان و ادبيات - 9 فقط زن
 روزانه 13247  دانشگاه تبريز انگليسي زبان و ادبيات 7 - 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 13248  دانشگاه تهران انگليسي زبان و ادبيات 5 - 
 روزانه 13249  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  انگليسي زبان و ادبيات 7 - 
 روزانه 13250  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  انگليسي زبان و ادبيات 6 - 
 روزانه 13251  كرمانشاه -دانشگاه رازي  انگليسي ادبياتزبان و  8 - 
 روزانه 13252  دانشگاه سمنان انگليسي زبان و ادبيات 5 - 
 روزانه 13253  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  انگليسي زبان و ادبيات 9 - 
 روزانه 13254  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  انگليسي زبان و ادبيات 5 - 
 روزانه 13255  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  انگليسي زبان و ادبيات 5 - 
 روزانه 13256  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  انگليسي زبان و ادبيات 8 - 
 روزانه 13257  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  انگليسي زبان و ادبيات 7 - 
 روزانه 13258  دانشگاه شيراز انگليسي زبان و ادبيات 12 - 
 روزانه 13259  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  انگليسي زبان و ادبيات 8 - 
 روزانه 13260  دانشگاه فردوسي مشهد انگليسي زبان و ادبيات 9 - 
 روزانه 13261  سنندج -دانشگاه كردستان  انگليسي زبان و ادبيات 13 - 
 روزانه 13262  گرگان -دانشگاه گلستان  انگليسي زبان و ادبيات 6 - 
 روزانه 13263  رشت -دانشگاه گيالن  انگليسي زبان و ادبيات 10 - 
 روزانه 13264  دانشگاه مالير انگليسي زبان و ادبيات 15 - 
 روزانه 13265  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  انگليسي زبان و ادبيات 8 - 
 روزانه 13266  دانشگاه يزد انگليسي ادبياتزبان و  3 - 
 نوبت دوم 13267  دانشگاه اراك انگليسي زبان و ادبيات 2 - 
 نوبت دوم 13268  دانشگاه اصفهان انگليسي زبان و ادبيات 2 - 

 نوبت دوم 13269  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  انگليسي زبان و ادبيات - 3 فقط زن
 نوبت دوم 13270  دانشگاه تبريز انگليسي زبان و ادبيات 5 - 
 نوبت دوم 13271  دانشگاه تهران انگليسي زبان و ادبيات 2 - 
 نوبت دوم 13272  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  انگليسي زبان و ادبيات 3 - 
دومنوبت  13273  دانشگاه سمنان انگليسي زبان و ادبيات 3 -   
 نوبت دوم 13274  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  انگليسي زبان و ادبيات 2 - 
 نوبت دوم 13275  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  انگليسي زبان و ادبيات 1 - 
 نوبت دوم 13276  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  انگليسي زبان و ادبيات 3 - 
 نوبت دوم 13277  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  انگليسي زبان و ادبيات 4 - 
 نوبت دوم 13278  دانشگاه فردوسي مشهد انگليسي زبان و ادبيات 3 - 
 نوبت دوم 13279  گرگان -دانشگاه گلستان  انگليسي زبان و ادبيات 3 - 
 نوبت دوم 13280  رشت -دانشگاه گيالن  انگليسي زبان و ادبيات 6 - 
 نوبت دوم 13281  دانشگاه مالير انگليسي زبان و ادبيات 5 - 
 نوبت دوم 13282  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  انگليسي زبان و ادبيات 4 - 
 نوبت دوم 13283  دانشگاه يزد انگليسي زبان و ادبيات 2 - 
 مجازي 13284  دانشگاه تهران انگليسي زبان و ادبيات 40 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 13285  دانشگاه تبريز انگليسي زبان و ادبيات 7 -

 انگليسي زبان و ادبيات 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 13286  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاهخودگردان 

 پرديس خودگردان 13287  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  انگليسي زبان و ادبيات 4 -
 پرديس خودگردان 13288  دانشگاه شيراز انگليسي زبان و ادبيات 4 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

خودگردانپرديس  13289  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  انگليسي زبان و ادبيات 4 -  

 پيام نور 13290  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  انگليسي زبان و ادبيات 20 - 
 پيام نور 13291  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي  انگليسي زبان و ادبيات 20 - 
 پيام نور 13292  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  انگليسي زبان و ادبيات 20 - 
مركز بندر عباس -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  انگليسي زبان و ادبيات 20 -   پيام نور 13293
 مجازي پيام نور 13294  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  انگليسي زبان و ادبيات 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 13295  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي  انگليسي زبان و ادبيات 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 13296  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  انگليسي زبان و ادبيات 40 - آموزش محور
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 ) 2زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 غيرانتفاعي 13297  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  انگليسي زبان و ادبيات 20 - 
 غيرانتفاعي 13298  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  انگليسي زبان و ادبيات 20 - 
 غيرانتفاعي 13299  خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  انگليسي زبان و ادبيات 20 - 
 غيرانتفاعي 13300  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  انگليسي زبان و ادبيات 5 - 

 غيرانتفاعي 13301  موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) انگليسي زبان و ادبيات 10 - فقط زن
محل تحصيل  -فقط مرد 

 واحد دماوند
 غيرانتفاعي 13302  موسسه غيرانتفاعي ارشاد انگليسي زبان و ادبيات 7 -

 ) 3زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121
 روزانه 13303  دانشگاه اصفهان انگليسي زبانمترجمي  3 -  

 روزانه 13304  دانشگاه بيرجند انگليسي زبانمترجمي  12 - 
 روزانه 13305  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  انگليسي زبانمترجمي  6 - 
 روزانه 13306  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  انگليسي زبانمترجمي  3 - 
 روزانه 13307  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  انگليسي زبانمترجمي  4 - 
 روزانه 13308  تهران -طباطبايي دانشگاه عالمه  انگليسي زبانمترجمي  8 - 
 روزانه 13309  دانشگاه فردوسي مشهد انگليسي زبانمترجمي  6 - 
 نوبت دوم 13310  دانشگاه اصفهان انگليسي زبانمترجمي  2 - 
 نوبت دوم 13311  دانشگاه بيرجند انگليسي زبانمترجمي  2 - 
 نوبت دوم 13312  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  انگليسي زبانمترجمي  3 - 
 نوبت دوم 13313  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  انگليسي زبانمترجمي  2 - 
 نوبت دوم 13314  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  انگليسي زبانمترجمي  2 - 
دومنوبت  13315  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  انگليسي زبانمترجمي  4 -   
 نوبت دوم 13316  دانشگاه فردوسي مشهد انگليسي زبانمترجمي  3 - 
 مجازي 13317  دانشگاه تهران انگليسي زبانمترجمي  40 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13318  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  انگليسي زبانمترجمي  8 -
 پيام نور 13319  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 پيام نور 13320  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13321  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  انگليسي زبانمترجمي  20 - 

 غيرانتفاعي 13322  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  انگليسي زبانمترجمي  15 - فقط مرد
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 فقط زن -
 غيرانتفاعي 13323  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  انگليسي زبانمترجمي  19 -

 غيرانتفاعي 13324  مشهد -خيام دانشگاه غيرانتفاعي  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13325  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  انگليسي زبانمترجمي  18 - 
 غيرانتفاعي 13326  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13327  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  انگليسي زبانمترجمي  12 - 

 غيرانتفاعي 13328  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  انگليسي زبانمترجمي  9 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13329  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  انگليسي زبانمترجمي  5 - فقط مرد

محل تحصيل واحد قزوين  غيرانتفاعي 13330  غيرانتفاعي كارموسسه  انگليسي زبانمترجمي  10 -
 غيرانتفاعي 13331  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  انگليسي زبانمترجمي  5 - 
 غيرانتفاعي 13332  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  انگليسي زبانمترجمي  15 - 

 غيرانتفاعي 13333  تحصيل واحد تهران)موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل  انگليسي زبانمترجمي  10 - فقط زن
محل تحصيل  -فقط مرد 

 واحد دماوند
 غيرانتفاعي 13334  موسسه غيرانتفاعي ارشاد انگليسي زبانمترجمي  10 -

 غيرانتفاعي 13335  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  انگليسي زبانمترجمي  4 - 
 غيرانتفاعي 13336  مشهد -غيرانتفاعي تابران موسسه  انگليسي زبانمترجمي  15 - 
 غيرانتفاعي 13337  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد  انگليسي زبانمترجمي  7 - 
 غيرانتفاعي 13338  رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13339  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13340  قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  انگليسي زبانمترجمي  1 - 
 غيرانتفاعي 13341  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان انگليسي زبانمترجمي  20 - 
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  ) 1زبان روسي (كد ضريب  - 1122

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 13342  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان روسي 3 -  
 روزانه 13343  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان روسي 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 13344  دانشگاه تهران آموزش زبان روسي 8 - 
 نوبت دوم 13345  دانشگاه تهران زبان روسي آموزش 4 - 
 مجازي 13346  دانشگاه تهران آموزش زبان روسي 40 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13347  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان روسي 1 -

 ) 2زبان روسي (كد ضريب  - 1122
 روزانه 13348  دانشگاه تهران ادبيات روسي 6 -  

 نوبت دوم 13349  دانشگاه تهران ادبيات روسي 3 - 
 مجازي 13350  دانشگاه تهران ادبيات روسي 40 - آموزش محور

 ) 3زبان روسي (كد ضريب  - 1122
 روزانه 13351  دانشگاه تربيت مدرس مترجمي زبان روسي 3 -  
 روزانه 13352  دانشگاه تربيت مدرس مترجمي زبان روسي 2 - فاقد خوابگاه
 نوبت دوم 13353  دانشگاه تربيت مدرس مترجمي زبان روسي 1 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13354  دانشگاه تربيت مدرس مترجمي زبان روسي 1 -

 ) 1زبان آلماني (كد ضريب  - 1124
 روزانه 13355  دانشگاه تهران مترجمي زبان آلماني 5 -  

 نوبت دوم 13356  دانشگاه تهران مترجمي زبان آلماني 2 - 
 ) 2زبان آلماني (كد ضريب  - 1124

 روزانه 13357  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش زبان آلماني 7 -  
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13358  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش زبان آلماني 7 -

 ) 3زبان آلماني (كد ضريب  - 1124
 روزانه 13359  دانشگاه تهران زبان و ادبيات آلماني 5 -  

 نوبت دوم 13360  دانشگاه تهران زبان و ادبيات آلماني 3 - 
 ) 1مديريت جهانگردي (كد ضريب  - 1125

محل تحصيل دانشكده 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 5 -  مديريت تهران  روزانه 13361  تهران دانشگاه

توضيحات در انتهاي دفترچه مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 4 -  روزانه 13362  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 4 -   روزانه 13363  دانشگاه سمنان
بازاريابي جهانگرديمديريت جهانگردي گرايش  10 -   روزانه 13364  دانشگاه شيراز
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 8 -   روزانه 13365  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 7 -   روزانه 13366  بابلسر -دانشگاه مازندران 

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 2 -  نوبت دوم 13367  دانشگاه تهران

توضيحات در انتهاي دفترچه مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 2 -  نوبت دوم 13368  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 1 -   نوبت دوم 13369  سمناندانشگاه 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 3 -   نوبت دوم 13370  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 4 -   نوبت دوم 13371  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگرديمديريت  40 -  مجازي 13372  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 10 -  پرديس خودگردان 13373  دانشگاه شيراز

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

گرايش بازاريابي جهانگردي مديريت جهانگردي 8 -  پرديس خودگردان 13374  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 -   پيام نور 13375  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 -   غيرانتفاعي 13376  اصفهان -بهايي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 -   غيرانتفاعي 13377  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 -   غيرانتفاعي 13378  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1جهانگردي (كد ضريب  مديريت - 1125 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 18 -   غيرانتفاعي 13379  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 -   غيرانتفاعي 13380  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 -   غيرانتفاعي 13381  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 14 -   غيرانتفاعي 13382  قزوين -غيرانتفاعي عالمه قزويني موسسه 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 4 -   غيرانتفاعي 13383  موسسه غيرانتفاعي قشم
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 15 -   غيرانتفاعي 13384  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار 

 ) 2جهانگردي (كد ضريب مديريت  - 1125

  - 4 
ريزي مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 توسعه جهانگردي
 روزانه 13385  دانشگاه سمنان

 - 8 
ريزي مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 توسعه جهانگردي
 روزانه 13386  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 7 
ريزي مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 توسعه جهانگردي
 روزانه 13387  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 7 
ريزي مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 توسعه جهانگردي
 روزانه 13388  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 20 
ريزي مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 توسعه جهانگردي
 روزانه 13389  دانشگاه هنر اصفهان

 - 1 
ريزي برنامهمديريت جهانگردي گرايش 

 توسعه جهانگردي
 نوبت دوم 13390  دانشگاه سمنان

 - 3 
ريزي مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 توسعه جهانگردي
 نوبت دوم 13391  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 4 
ريزي مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 توسعه جهانگردي
 نوبت دوم 13392  بابلسر -دانشگاه مازندران 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 8 
ريزي مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 توسعه جهانگردي
 پرديس خودگردان 13393  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 20 
ريزي مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 توسعه جهانگردي
 غيرانتفاعي 13394  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي 

 - 20 
ريزي مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 توسعه جهانگردي
 غيرانتفاعي 13395  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 

 - 20 
ريزي مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 توسعه جهانگردي
 غيرانتفاعي 13396  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني

 - 6 
ريزي برنامهمديريت جهانگردي گرايش 

 توسعه جهانگردي
 غيرانتفاعي 13397  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر 

 - 15 
ريزي مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 توسعه جهانگردي
 غيرانتفاعي 13398  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني 

 - 4 
ريزي مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 توسعه جهانگردي
 غيرانتفاعي 13399  قشم موسسه غيرانتفاعي

 - 15 
ريزي مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 توسعه جهانگردي
 غيرانتفاعي 13400  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار 

 ) 1حقوق (كد ضريب  - 1126
 روزانه 13401  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  حقوق خصوصي 11 -  

 روزانه 13402  دانشگاه اروميه حقوق خصوصي 10 - 
 روزانه 13403  دانشگاه اصفهان حقوق خصوصي 8 - 
 روزانه 13404  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  حقوق خصوصي 9 - 
 روزانه 13405  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  حقوق خصوصي 11 - 
 روزانه 13406  دانشگاه تبريز حقوق خصوصي 9 - 
 روزانه 13407  دانشگاه تربيت مدرس حقوق خصوصي 3 - 
 روزانه 13408  دانشگاه تربيت مدرس حقوق خصوصي 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 13409  دانشگاه تهران حقوق خصوصي 8 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 13410  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق خصوصي 4 -
 روزانه 13411  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  حقوق خصوصي 13 - 

 روزانه 13412  تهران -دانشگاه خوارزمي  حقوق خصوصي 8 - محل تحصيل تهران
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 ) 1حقوق (كد ضريب  - 1126 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 13413  كرمانشاه -دانشگاه رازي  حقوق خصوصي 4 - 
 روزانه 13414  دانشگاه سمنان حقوق خصوصي 4 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 13415  تهران -دانشگاه شاهد  حقوق خصوصي 8 -
 روزانه 13416  دانشگاه شهركرد حقوق خصوصي 4 - 
 روزانه 13417  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه  حقوق خصوصي 7 - 
 روزانه 13418  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  حقوق خصوصي 11 - 
 روزانه 13419  دانشگاه شيراز حقوق خصوصي 10 - 
 روزانه 13420  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق خصوصي 8 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 13421  علوم قضايي و خدمات اداري دادگستريدانشگاه  حقوق خصوصي 20 -
 روزانه 13422  دانشگاه فردوسي مشهد حقوق خصوصي 8 - 

 روزانه 13424  دانشگاه قم حقوق خصوصي 10 - فقط مرد
 روزانه 13423  دانشگاه قم حقوق خصوصي 10 - فقط زن

 روزانه 13425  دانشگاه كاشان حقوق خصوصي 9 - 
 روزانه 13426  رشت -دانشگاه گيالن  حقوق خصوصي 7 - 
 روزانه 13427  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق خصوصي 12 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 13428  دانشگاه ميبد حقوق خصوصي 13 -
 روزانه 13429  موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي حقوق خصوصي 6 - 
 روزانه 13430  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق اقتصادي 5 - 
 روزانه 13431  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق اقتصادي 8 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 13432  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري سردفتري اسناد رسمي 13 -
 روزانه 13433  تهراندانشگاه  حقوق ثبت اسناد و امالك 5 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 13434  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق ثبت اسناد و امالك 4 -
شرايط در انتهاي دفترچه 

 فقط مرد -
 روزانه 13435  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق ثبت اسناد و امالك 20 -

انتهاي دفترچه شرايط در 
 فقط مرد -

 روزانه 13436  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري 20 -

محل تحصيل دانشكده 
 حقوق و علوم سياسي

 روزانه 13437  دانشگاه تهران حمل و نقل تجاريحقوق  6 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 13438  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري نقل تجاريحمل و حقوق  20 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 13439  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فقه و حقوق اقتصادي 4 -
شرايط  -تحصيل رايگان 

 در انتهاي دفترچه
 روزانه 13440  تهران - دانشگاه غيردولتي شهيد مطهري فقه و حقوق خصوصي 7 -

 روزانه 13441  دانشگاه تهران حقوق مالي 6 - 
 نوبت دوم 13442  دانشگاه اروميه حقوق خصوصي 2 - 
 نوبت دوم 13443  دانشگاه اصفهان حقوق خصوصي 4 - 
 نوبت دوم 13444  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  حقوق خصوصي 2 - 
 نوبت دوم 13445  قزوين -امام خميني (ره ) دانشگاه بين المللي  حقوق خصوصي 3 - 
 نوبت دوم 13446  دانشگاه تبريز حقوق خصوصي 6 - 
 نوبت دوم 13447  دانشگاه تهران حقوق خصوصي 6 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 13448  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق خصوصي 3 -
 نوبت دوم 13449  تهران -دانشگاه خوارزمي  خصوصيحقوق  8 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 13450  دانشگاه سمنان حقوق خصوصي 2 - 
شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 13451  تهران -دانشگاه شاهد  حقوق خصوصي 4 -

 نوبت دوم 13452  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق خصوصي 2 - 
 نوبت دوم 13453  تهران -طباطبايي دانشگاه عالمه  حقوق خصوصي 3 - 
 نوبت دوم 13454  دانشگاه فردوسي مشهد حقوق خصوصي 4 - 
 نوبت دوم 13455  دانشگاه كاشان حقوق خصوصي 3 - 
 نوبت دوم 13456  رشت -دانشگاه گيالن  حقوق خصوصي 5 - 
 نوبت دوم 13457  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق خصوصي 4 - 
انتهاي دفترچهتوضيحات در   نوبت دوم 13458  دانشگاه ميبد حقوق خصوصي 4 -
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 ) 1حقوق (كد ضريب  - 1126 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 13459  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق اقتصادي 2 - 
 نوبت دوم 13460  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق اقتصادي 4 - 
 نوبت دوم 13461  دانشگاه تهران حقوق ثبت اسناد و امالك 3 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 13462  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق ثبت اسناد و امالك 3 -
محل تحصيل دانشكده 
 حقوق و علوم سياسي

 نوبت دوم 13463  دانشگاه تهران حمل و نقل تجاريحقوق  4 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 13464  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فقه و حقوق اقتصادي 3 -
 نوبت دوم 13465  دانشگاه تهران حقوق مالي 4 - 
 انتهاي دفترچهتوضيحات در 

 آموزش محور -
 مجازي 13466  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق خصوصي 40 -

 مجازي 13467  دانشگاه قم حقوق خصوصي 20 - فقط زن -آموزش محور 
فقط مرد -آموزش محور   مجازي 13468  دانشگاه قم حقوق خصوصي 20 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي 13469  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق ثبت اسناد و امالك 40 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 13470  دانشگاه تبريز حقوق خصوصي 8 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

خودگردانپرديس  13471  دانشگاه تربيت مدرس حقوق خصوصي 2 -  

 حقوق خصوصي 8 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 13472  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13473  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق خصوصي 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13474  دانشگاه شيراز حقوق خصوصي 10 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13475  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق خصوصي 8 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13476  رشت -دانشگاه گيالن  حقوق خصوصي 7 -

پرديس محل تحصيل 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13477  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق خصوصي 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13478  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق اقتصادي 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13479  تهران -طباطبايي دانشگاه عالمه  حقوق اقتصادي 8 -
 پيام نور 13480  واحد هشتگرد -دانشگاه پيام نور استان البرز  حقوق خصوصي 20 - 
 پيام نور 13481  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  حقوق خصوصي 20 - 
 پيام نور 13482  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  حقوق خصوصي 20 - 
 پيام نور 13483  مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران  حقوق خصوصي 20 - 
 پيام نور 13484  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  حقوق خصوصي 20 - 
 پيام نور 13485  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  حقوق خصوصي 20 - 
 پيام نور 13486  واحد سقز -دانشگاه پيام نور استان كردستان  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13487  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  حقوق خصوصي 20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 13488  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  حقوق خصوصي 20 -
 غيرانتفاعي 13489  غيرانتفاعي ايوانكي دانشگاه حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13490  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي اهل بيت(ع)  حقوق خصوصي 4 - 
 غيرانتفاعي 13491  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13492  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  حقوق خصوصي 20 - 

 غيرانتفاعي 13493  دانشگاه غيرانتفاعي عدالت حقوق خصوصي 20 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 13494  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13495  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13496  يزد -علم و هنر دانشگاه غيرانتفاعي  حقوق خصوصي 20 - 

جهت اطالع از تسهيالت 
طرح آيت اهللا العظمي 

موسوي اردبيلي (ره) به 
بخش مشخصات و شرايط 

دانشگاه در انتهاي 
 دفترچه مراجعه شود.

 غيرانتفاعي 13497  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  حقوق خصوصي 15 -



 
 

 116  

 

  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1حقوق (كد ضريب  - 1126 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 غيرانتفاعي 13498  دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد قم) حقوق خصوصي 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13499  اصول الدين (محل تحصيل واحد قم)دانشكده غيرانتفاعي  حقوق خصوصي 15 - فقط مرد

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 حقوق خصوصي 20 -
دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي 

 غيرانتفاعي 13500  قم -وابسته به جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 غيرانتفاعي 13501  تهران -(ويژه خواهران) موسسه غيرانتفاعي آل طه  حقوق خصوصي 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13502  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  حقوق خصوصي 16 - 
 غيرانتفاعي 13503  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13504  كرمان -موسسه غيرانتفاعي رسالت  حقوق خصوصي 15 - 
 غيرانتفاعي 13505  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13506  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  حقوق خصوصي 20 - 

 غيرانتفاعي 13507  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حقوق خصوصي 12 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 13508  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حقوق خصوصي 12 - فقط زن

 غيرانتفاعي 13509  كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13510  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  حقوق خصوصي 16 - 

محل تحصيل واحد قزوين  غيرانتفاعي 13511  موسسه غيرانتفاعي كار حقوق خصوصي 20 -
 غيرانتفاعي 13512  اصفهان –موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  خصوصيحقوق  20 - 
 غيرانتفاعي 13513  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13514  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  حقوق خصوصي 15 - 
 غيرانتفاعي 13515  رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  حقوق خصوصي 20 - 

 غيرانتفاعي 13516  موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) حقوق خصوصي 10 - فقط زن
محل تحصيل  -فقط مرد 

 واحد دماوند
 غيرانتفاعي 13517  موسسه غيرانتفاعي ارشاد حقوق خصوصي 10 -

 غيرانتفاعي 13518  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13519  المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  حقوق خصوصي 7 - 
 غيرانتفاعي 13520 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13521  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13522  قزوين -سهروردي موسسه غيرانتفاعي  حقوق خصوصي 10 - 
 غيرانتفاعي 13523  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13524  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13525  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  حقوق خصوصي 15 - 
 غيرانتفاعي 13526  خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  حقوق خصوصي 16 - 
 غيرانتفاعي 13527  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  حقوق خصوصي 20 - 

 غيرانتفاعي 13528  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حقوق اقتصادي 6 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 13529  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حقوق اقتصادي 6 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13530  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  حقوق ثبت اسناد و امالك 20 - فقط مرد

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط زن -

 غيرانتفاعي 13531  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  حقوق ثبت اسناد و امالك 20 -

 غيرانتفاعي 13532  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  اسناد و امالكحقوق ثبت  10 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13533  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حقوق ثبت اسناد و امالك 10 - فقط مرد

محل تحصيل واحد قزوين  غيرانتفاعي 13534  موسسه غيرانتفاعي كار حقوق ثبت اسناد و امالك 20 -
 غيرانتفاعي 13535  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  اقتصاديحقوق مالي ـ  20 - 
 غيرانتفاعي 13536  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  حقوق مالي ـ اقتصادي 20 - 
 غيرانتفاعي 13537  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  حقوق مالي ـ اقتصادي 20 - 
 غيرانتفاعي 13538  تهران -فرهنگ دانشگاه غيرانتفاعي علم و  حقوق پزشكي 20 - 
 مجازي غيرانتفاعي 13539  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  حقوق خصوصي 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 13540  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  حقوق خصوصي 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 13541 تهران -غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش موسسه  حقوق خصوصي 20 - آموزش محور

 ) 2حقوق (كد ضريب  - 1126
 روزانه 13542  دانشگاه اصفهان المللحقوق بين 4 -  

 روزانه 13543  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  المللحقوق بين 6 - 
 روزانه 13544  دانشگاه تربيت مدرس المللحقوق بين 3 - 

 روزانه 13545  دانشگاه تربيت مدرس المللحقوق بين 3 - خوابگاه فاقد
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2حقوق (كد ضريب  - 1126 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 13546  دانشگاه تهران المللحقوق بين 6 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 13547  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) المللحقوق بين 4 -
 روزانه 13548  تهران -دانشگاه خوارزمي  المللحقوق بين 8 - محل تحصيل تهران

 روزانه 13549  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللحقوق بين 6 - 
 روزانه 13550  دانشگاه شيراز المللحقوق بين 12 - 
 روزانه 13551  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللحقوق بين 8 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 13552  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري المللحقوق بين 20 -
 روزانه 13553  دانشگاه فردوسي مشهد المللحقوق بين 4 - 

 روزانه 13554  دانشگاه قم المللحقوق بين 10 - فقط زن
 روزانه 13555  دانشگاه قم المللحقوق بين 10 - فقط مرد

 روزانه 13556  بابلسر -دانشگاه مازندران  المللحقوق بين 7 - 
 نوبت دوم 13557  دانشگاه اصفهان المللحقوق بين 1 - 
 نوبت دوم 13558  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  المللحقوق بين 1 - 
 نوبت دوم 13559  دانشگاه تهران المللحقوق بين 5 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 13560  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) المللحقوق بين 3 -
 نوبت دوم 13561  تهران -دانشگاه خوارزمي  المللحقوق بين 5 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 13562  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللحقوق بين 3 - 
 نوبت دوم 13563  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللحقوق بين 4 - 
 نوبت دوم 13564  دانشگاه فردوسي مشهد المللحقوق بين 2 - 
 نوبت دوم 13565  بابلسر -دانشگاه مازندران  المللحقوق بين 3 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي 13566  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) المللحقوق بين 40 -

 مجازي 13567  دانشگاه شيراز المللحقوق بين 40 - آموزش محور
 مجازي 13568  دانشگاه قم المللحقوق بين 20 - فقط زن -آموزش محور 
فقط مرد -آموزش محور   مجازي 13569  دانشگاه قم المللحقوق بين 20 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13570  دانشگاه تربيت مدرس المللحقوق بين 2 -

 المللحقوق بين 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

خودگردانپرديس  13571  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)  

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13572  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللحقوق بين 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13573  دانشگاه شيراز المللحقوق بين 9 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13574  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللحقوق بين 8 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13575  بابلسر -دانشگاه مازندران  المللحقوق بين 1 -
 پيام نور 13576  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز  المللحقوق بين 20 - 
 پيام نور 13577  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  المللحقوق بين 20 - 
 پيام نور 13578  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  المللحقوق بين 20 - 
 پيام نور 13579  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  المللحقوق بين 20 - 
 پيام نور 13580  واحد شهر جديد پرديس -دانشگاه پيام نور استان تهران  المللحقوق بين 20 - 
 پيام نور 13581  مركز دزفول -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  المللحقوق بين 20 - 
 پيام نور 13582  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  المللحقوق بين 20 - 
 پيام نور 13583  مركز گرمسار -پيام نور استان سمنان دانشگاه  المللحقوق بين 20 - 
 پيام نور 13584  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  المللحقوق بين 20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 13585  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  المللحقوق بين 20 -
 غيرانتفاعي 13586  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  المللبينحقوق  15 - 

 غيرانتفاعي 13587  دانشگاه غيرانتفاعي عدالت المللحقوق بين 20 - فقط مرد
جهت اطالع از تسهيالت 

طرح آيت اهللا العظمي 
موسوي اردبيلي (ره) به 

بخش مشخصات و شرايط 
دانشگاه در انتهاي 

 دفترچه مراجعه شود.

 غيرانتفاعي 13588  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  المللحقوق بين 15 -
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 ) 2حقوق (كد ضريب  - 1126 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 غيرانتفاعي 13589  اصفهان -غيرانتفاعي صفاهان موسسه  المللحقوق بين 15 - 

محل تحصيل واحد قزوين  غيرانتفاعي 13590  موسسه غيرانتفاعي كار المللحقوق بين 20 -
 غيرانتفاعي 13591  موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) المللحقوق بين 10 - فقط زن

محل تحصيل  -فقط مرد 
 واحد دماوند

 غيرانتفاعي 13592  موسسه غيرانتفاعي ارشاد المللحقوق بين 10 -
 غيرانتفاعي 13593  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  المللحقوق بين 15 - 
 غيرانتفاعي 13594  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  المللحقوق بين 17 - 
 غيرانتفاعي 13595  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  المللحقوق بين 6 - 
 مجازي غيرانتفاعي 13596 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  المللحقوق بين 30 - آموزش محور

 ) 3حقوق (كد ضريب  - 1126
 روزانه 13597  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  شناسيحقوق جزا و جرم 17 -  

 روزانه 13598  دانشگاه اروميه شناسيحقوق جزا و جرم 10 - 
 روزانه 13599  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيحقوق جزا و جرم 9 - 
 روزانه 13600  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شناسيحقوق جزا و جرم 11 - 
 روزانه 13601  دانشگاه تبريز شناسيحقوق جزا و جرم 5 - 
 روزانه 13602  دانشگاه تربيت مدرس شناسيجرمحقوق جزا و  3 - 
 روزانه 13603  دانشگاه تربيت مدرس شناسيحقوق جزا و جرم 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 13604  دانشگاه تهران شناسيحقوق جزا و جرم 12 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 13605  قم) دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي شناسيحقوق جزا و جرم 4 -
 روزانه 13606  دانشگاه دامغان شناسيحقوق جزا و جرم 10 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 13607  تهران -دانشگاه شاهد  شناسيحقوق جزا و جرم 9 -
 روزانه 13608  دانشگاه شهركرد شناسيحقوق جزا و جرم 4 - 
 روزانه 13609  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد  شناسيحقوق جزا و جرم 9 - 
 روزانه 13610  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسيحقوق جزا و جرم 7 - 
 روزانه 13611  دانشگاه شيراز شناسيحقوق جزا و جرم 10 - 
 روزانه 13612  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيحقوق جزا و جرم 10 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 13613  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري شناسيحقوق جزا و جرم 20 -
 روزانه 13614  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيحقوق جزا و جرم 8 - 

 روزانه 13615  دانشگاه قم شناسيحقوق جزا و جرم 10 - فقط زن
 روزانه 13616  دانشگاه قم شناسيحقوق جزا و جرم 10 - فقط مرد

 روزانه 13617  دانشگاه كاشان شناسيحقوق جزا و جرم 7 - 
 روزانه 13618  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسيحقوق جزا و جرم 15 - 
 روزانه 13619  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيحقوق جزا و جرم 7 - 
 روزانه 13620  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيحقوق جزا و جرم 12 - 

در انتهاي دفترچهتوضيحات   روزانه 13621  دانشگاه ميبد شناسيحقوق جزا و جرم 13 -
شرايط در انتهاي دفترچه 

 فقط مرد -
 روزانه 13622  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري مديريت اصالح و كيفرهاي قضايي 20 -

شرايط  -تحصيل رايگان 
 در انتهاي دفترچه

 روزانه 13623  تهران -دانشگاه غيردولتي شهيد مطهري  فقه و حقوق جزا 7 -
 نوبت دوم 13624  دانشگاه اروميه شناسيحقوق جزا و جرم 2 - 
 نوبت دوم 13625  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيحقوق جزا و جرم 4 - 
دوم نوبت 13626  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شناسيحقوق جزا و جرم 3 -   
 نوبت دوم 13627  دانشگاه تبريز شناسيحقوق جزا و جرم 3 - 
 نوبت دوم 13628  دانشگاه تهران شناسيحقوق جزا و جرم 8 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 13629  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) شناسيحقوق جزا و جرم 3 -
 نوبت دوم 13630  دانشگاه دامغان شناسيحقوق جزا و جرم 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 13631  تهران -دانشگاه شاهد  شناسيحقوق جزا و جرم 5 -
 نوبت دوم 13632  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيحقوق جزا و جرم 10 - 
 نوبت دوم 13633  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيحقوق جزا و جرم 4 - 
 نوبت دوم 13634  دانشگاه كاشان شناسيحقوق جزا و جرم 5 - 
 نوبت دوم 13635  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسيحقوق جزا و جرم 8 - 
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 ) 3حقوق (كد ضريب  - 1126 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 13636  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيحقوق جزا و جرم 5 - 
 نوبت دوم 13637  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيحقوق جزا و جرم 4 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 13638  دانشگاه ميبد شناسيحقوق جزا و جرم 4 -
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 آموزش محور -
 مجازي 13639  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) شناسيحقوق جزا و جرم 40 -

 مجازي 13640  دانشگاه شيراز شناسيحقوق جزا و جرم 40 - آموزش محور
 مجازي 13641  دانشگاه قم شناسيحقوق جزا و جرم 20 - فقط زن -آموزش محور 
فقط مرد -آموزش محور   مجازي 13642  دانشگاه قم شناسيحقوق جزا و جرم 20 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 13643  دانشگاه تبريز شناسيحقوق جزا و جرم 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13644  دانشگاه تربيت مدرس شناسيحقوق جزا و جرم 2 -

 شناسيجزا و جرمحقوق  12 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 13645  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13646  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيحقوق جزا و جرم 8 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13647  دانشگاه شيراز شناسيحقوق جزا و جرم 10 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13648  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيحقوق جزا و جرم 7 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

خودگردان پرديس 13649  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيحقوق جزا و جرم 2 -  

 پيام نور 13650  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 
 پيام نور 13651  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 
 پيام نور 13652  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 
 پيام نور 13653  مركز دامغان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 13654  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  شناسيحقوق جزا و جرم 20 -
 غيرانتفاعي 13655  تهران -غيرانتفاعي بين المللي اهل بيت(ع) دانشگاه  شناسيحقوق جزا و جرم 4 - 
 غيرانتفاعي 13656  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 
 غيرانتفاعي 13657  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 

 غيرانتفاعي 13658  دانشگاه غيرانتفاعي عدالت شناسيحقوق جزا و جرم 20 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 13659  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 
 غيرانتفاعي 13660  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 

جهت اطالع از تسهيالت 
طرح آيت اهللا العظمي 

موسوي اردبيلي (ره) به 
بخش مشخصات و شرايط 

دانشگاه در انتهاي 
 دفترچه مراجعه شود.

 غيرانتفاعي 13661  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  شناسيحقوق جزا و جرم 15 -

 غيرانتفاعي 13662  دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد قم) شناسيحقوق جزا و جرم 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13663  دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد قم) شناسيحقوق جزا و جرم 15 - مردفقط 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 شناسيحقوق جزا و جرم 20 -
دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي 

 غيرانتفاعي 13664  قم -وابسته به جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 غيرانتفاعي 13665  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13666  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  شناسيحقوق جزا و جرم 14 - 
 غيرانتفاعي 13667  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 
 غيرانتفاعي 13668  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 

 غيرانتفاعي 13669  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  شناسيحقوق جزا و جرم 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13670  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  شناسيحقوق جزا و جرم 15 - فقط مرد
محل تحصيل  -فقط مرد 

 واحد دماوند
 غيرانتفاعي 13671  موسسه غيرانتفاعي ارشاد شناسيحقوق جزا و جرم 10 -

 غيرانتفاعي 13672  موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) شناسيحقوق جزا و جرم 10 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13673  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  شناسيحقوق جزا و جرم 18 - 
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 ) 3حقوق (كد ضريب  - 1126 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 غيرانتفاعي 13674  المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  شناسيحقوق جزا و جرم 7 - 
 غيرانتفاعي 13675  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 
 غيرانتفاعي 13676  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي دانا  شناسيحقوق جزا و جرم 6 - 
 غيرانتفاعي 13677  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 
 غيرانتفاعي 13678  ساري -غيرانتفاعي هدف موسسه  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 
 مجازي غيرانتفاعي 13679  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  شناسيحقوق جزا و جرم 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 13680  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  شناسيحقوق جزا و جرم 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 13681 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - آموزش محور

 ) 4حقوق (كد ضريب  - 1126
 روزانه 13682  دانشگاه اصفهان عموميحقوق  5 -  

 روزانه 13683  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  عموميحقوق  4 - 
 روزانه 13684  دانشگاه تبريز عموميحقوق  3 - 
 روزانه 13685  دانشگاه تربيت مدرس عموميحقوق  3 - 
 روزانه 13686  دانشگاه تربيت مدرس عموميحقوق  3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 13687  دانشگاه تهران عموميحقوق  6 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 13688  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) عموميحقوق  4 -
 روزانه 13689  دانشگاه سمنان عموميحقوق  4 - 
 روزانه 13690  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عموميحقوق  6 - 
 روزانه 13691  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  عموميحقوق  5 - 
 روزانه 13692  دانشگاه شيراز عموميحقوق  12 - 
 روزانه 13693  تهران -طباطبايي دانشگاه عالمه  عموميحقوق  8 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 13694  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري عموميحقوق  20 -

 روزانه 13695  دانشگاه قم عموميحقوق  10 - فقط زن
 روزانه 13696  دانشگاه قم عموميحقوق  10 - فقط مرد

 روزانه 13697  بابلسر -دانشگاه مازندران  عموميحقوق  8 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد 

 شرايط در انتهاي دفترچه -
 روزانه 13698  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مديريت نظارت و بازرسي 8 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 13699  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري مديريت نظارت و بازرسي 20 -
 روزانه 13700  دانشگاه تبريز حقوق دادرسي اداري 3 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 13701  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق دادرسي اداري 20 -
 نوبت دوم 13702  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  عموميحقوق  2 - 
 نوبت دوم 13703  دانشگاه تبريز عموميحقوق  2 - 
 نوبت دوم 13704  دانشگاه تهران عموميحقوق  5 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 13705  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) عموميحقوق  3 -
 نوبت دوم 13706  دانشگاه سمنان عموميحقوق  2 - 
 نوبت دوم 13707  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عموميحقوق  3 - 
 نوبت دوم 13708  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  عموميحقوق  4 - 
 نوبت دوم 13709  بابلسر -دانشگاه مازندران  عموميحقوق  3 - 
 نوبت دوم 13710  دانشگاه تبريز حقوق دادرسي اداري 2 - 
 انتهاي دفترچه توضيحات در

 آموزش محور -
 مجازي 13711  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) عموميحقوق  40 -

 مجازي 13712  دانشگاه قم عموميحقوق  20 - فقط زن -آموزش محور 
فقط مرد -آموزش محور   مجازي 13713  دانشگاه قم عموميحقوق  20 -

محل تحصيل پرديس 
تبريزخودگردان دانشگاه   پرديس خودگردان 13714  دانشگاه تبريز عموميحقوق  3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13715  دانشگاه تربيت مدرس عموميحقوق  2 -
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 ) 4حقوق (كد ضريب  - 1126 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 عموميحقوق  6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 13716  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

خودگردانپرديس  13717  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عموميحقوق  3 -  

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13718  دانشگاه شيراز عموميحقوق  8 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13719  بابلسر -دانشگاه مازندران  عموميحقوق  1 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 13720  دانشگاه تبريز حقوق دادرسي اداري 3 -

 پيام نور 13721  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  حقوق دادرسي اداري 20 - 
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 13722  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  عموميحقوق  20 -

 غيرانتفاعي 13723  آبيك -غيرانتفاعي دانش البرز دانشگاه  عموميحقوق  20 - 
 غيرانتفاعي 13724  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  عموميحقوق  20 - 

 غيرانتفاعي 13725  دانشگاه غيرانتفاعي عدالت عموميحقوق  20 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 13726  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  عموميحقوق  20 - 
 غيرانتفاعي 13727  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  عموميحقوق  13 - 
 غيرانتفاعي 13728  ساري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  عموميحقوق  18 - 

 غيرانتفاعي 13729  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  عموميحقوق  11 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13730  قم -غيرانتفاعي طلوع مهر موسسه  عموميحقوق  11 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 13731  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  عموميحقوق  15 - 
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 13732  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  حقوق 15 -

 ) 5حقوق (كد ضريب  - 1126
 روزانه 13733  دانشگاه تهران بشرحقوق  5 -  

 روزانه 13734  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بشرحقوق  5 - 
 روزانه 13735  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  بشرحقوق  8 - 
 روزانه 13736  بابلسر -دانشگاه مازندران  بشرحقوق  4 - 

 بشرحقوق  15 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) 

 روزانه 13737  قم -خواهران) (ويژه 
 نوبت دوم 13738  دانشگاه تهران بشرحقوق  5 - 
 نوبت دوم 13739  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بشرحقوق  1 - 
 نوبت دوم 13740  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  بشرحقوق  4 - 
 نوبت دوم 13741  بابلسر -دانشگاه مازندران  بشرحقوق  2 - 

 بشرحقوق  5 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) 

 نوبت دوم 13742  قم -(ويژه خواهران) 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13743  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بشرحقوق  1 -

جهت اطالع از تسهيالت 
طرح آيت اهللا العظمي 

موسوي اردبيلي (ره) به 
مشخصات و شرايط بخش 

دانشگاه در انتهاي 
 دفترچه مراجعه شود.

 غيرانتفاعي 13744  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  بشرحقوق  15 -

 ) 6حقوق (كد ضريب  - 1126
 روزانه 13745  دانشگاه تربيت مدرس حقوق مالكيت فكري 3 -  
 روزانه 13746  دانشگاه تربيت مدرس حقوق مالكيت فكري 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 13747  دانشگاه تهران حقوق مالكيت فكري 5 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 13748  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق مالكيت فكري 4 -
 روزانه 13749  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق مالكيت فكري 5 - 
 روزانه 13750  تهران -عالمه طباطبايي دانشگاه  حقوق مالكيت فكري 8 - 

 روزانه 13752  دانشگاه قم حقوق مالكيت فكري 10 - فقط مرد
 روزانه 13751  دانشگاه قم حقوق مالكيت فكري 10 - فقط زن
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 ) 6حقوق (كد ضريب  - 1126 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 13753  دانشگاه تهران حقوق مالكيت فكري 4 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 13754  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق مالكيت فكري 3 -
 نوبت دوم 13755  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق مالكيت فكري 1 - 
 نوبت دوم 13756  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق مالكيت فكري 4 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي 13757  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق مالكيت فكري 40 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13758  دانشگاه تربيت مدرس حقوق مالكيت فكري 2 -

 حقوق مالكيت فكري 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 13759  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

خودگردانپرديس  13760  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق مالكيت فكري 3 -  

 غيرانتفاعي 13761  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حقوق مالكيت فكري 6 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 13762  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حقوق مالكيت فكري 6 - فقط زن

 غيرانتفاعي 13763  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  حقوق تجارت الكترونيكي 20 - 
 ) 7حقوق (كد ضريب  - 1126

 روزانه 13764  دانشگاه تهران حقوق محيط زيست 6 -  
 روزانه 13765  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق محيط زيست 5 - 
 روزانه 13766  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق محيط زيست 4 - 
 نوبت دوم 13767  دانشگاه تهران حقوق محيط زيست 6 - 
 نوبت دوم 13768  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زيستحقوق محيط  1 - 
 نوبت دوم 13769  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق محيط زيست 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13770  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق محيط زيست 2 -

 ) 8حقوق (كد ضريب  - 1126
 روزانه 13771  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) المللحقوق تجارت بين 4 -  دفترچهتوضيحات در انتهاي 

 روزانه 13772  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللحقوق تجارت بين 7 - 
 روزانه 13773  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللحقوق تجارت بين 7 - 
 روزانه 13774  تهراندانشگاه  حقوق نفت و گاز 6 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 13775  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق نفت و گاز 4 -
توضيحات در انتهاي دفترچه 

 محل تحصيل واحد آبادان -
 روزانه 13776  دانشگاه صنعت نفت حقوق نفت و گاز 3 -

 روزانه 13777  تهران -طباطبايي دانشگاه عالمه  حقوق نفت و گاز 8 - 
 روزانه 13778  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق انرژي 6 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 13779  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) المللحقوق تجارت بين 3 -
 نوبت دوم 13780  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللحقوق تجارت بين 4 - 
 نوبت دوم 13781  دانشگاه تهران حقوق نفت و گاز 5 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 13782  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق نفت و گاز 3 -
 نوبت دوم 13783  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق نفت و گاز 4 - 
 نوبت دوم 13784  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق انرژي 2 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي 13785  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) المللحقوق تجارت بين 40 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13786  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللحقوق تجارت بين 7 -

 حقوق نفت و گاز 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 13787

 غيرانتفاعي 13788  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  المللحقوق تجارت بين 20 - 
 غيرانتفاعي 13789  غيرانتفاعي چابهاردانشگاه  المللحقوق تجارت بين 20 - 
 غيرانتفاعي 13790  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  المللحقوق تجارت بين 20 - 
 غيرانتفاعي 13791  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  حقوق نفت و گاز 20 - 
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  ) 9حقوق (كد ضريب  - 1126

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 13792  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق خانواده 6 -  

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 13793  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق خانواده 20 -

شرايط  -تحصيل رايگان 
 در انتهاي دفترچه

 روزانه 13794  تهران -دانشگاه غيردولتي شهيد مطهري  فقه و حقوق خانواده 7 -
 نوبت دوم 13795  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق خانواده 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13796  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق خانواده 2 -

شرايط در  -تحصيل رايگان 
 فقط زن -انتهاي دفترچه 

- 12 
و حقوق گرايش حقوق اسالمي معارف 
 خانواده

 غيرانتفاعي 13797  دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع )

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 غيرانتفاعي 13798  تهران -خواهران) دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه  حقوق خانواده 20 -

 ) 10حقوق (كد ضريب  - 1126
 روزانه 13799  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق ارتباطات 8 -  

 نوبت دوم 13800  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق ارتباطات 4 - 
 غيرانتفاعي 13801  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  حقوق ارتباطات 10 - 

 ) 11حقوق (كد ضريب  - 1126
 روزانه 13802  دانشگاه تهران الملليبيناقتصادي تجاري حقوق  6 -  

 روزانه 13803  دانشگاه شهركرد هاي تجاريحقوق شركت 4 - 
شرايط در انتهاي دفترچه 

 فقط مرد -
 روزانه 13804  دادگستريدانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري  هاي تجاريحقوق شركت 20 -

 نوبت دوم 13805  دانشگاه تهران الملليبيناقتصادي تجاري حقوق  4 - 
 الملليبيناقتصادي تجاري حقوق  6 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 13806  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 ) 12حقوق (كد ضريب  - 1126
 روزانه 13807  دانشگاه تهران حقوق كيفري اطفال و نوجوانان 5 -  

 روزانه 13808  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق كيفري اطفال و نوجوانان 8 - 
شرايط در انتهاي دفترچه 

 فقط مرد -
 روزانه 13809  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق كيفري اطفال و نوجوانان 20 -

 حقوق كيفري اطفال و نوجوانان 15 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) 

 روزانه 13810  قم -(ويژه خواهران) 
 نوبت دوم 13811  دانشگاه تهران حقوق كيفري اطفال و نوجوانان 5 - 
 نوبت دوم 13812  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق كيفري اطفال و نوجوانان 4 - 

 حقوق كيفري اطفال و نوجوانان 5 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) 

 نوبت دوم 13813  قم -(ويژه خواهران) 

جهت اطالع از تسهيالت 
طرح آيت اهللا العظمي 

موسوي اردبيلي (ره) به 
بخش مشخصات و شرايط 

دانشگاه در انتهاي 
 دفترچه مراجعه شود.

 غيرانتفاعي 13814  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  كيفري اطفال و نوجوانانحقوق  15 -

 ) 1شناسي (كد ضريب ايران - 1127
 روزانه 13815  دانشگاه تهران شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 5 -  

 روزانه 13816  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 5 - 
 روزانه 13817  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 3 - 
 روزانه 13818  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 7 - 
 روزانه 13819  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 4 - 
 روزانه 13820  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 5 - 
 روزانه 13821  دانشگاه شيراز شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 3 - 
 روزانه 13822  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 3 - 
 روزانه 13823  دانشگاه يزد شناسي تاريخايرانشناسي گرايش ايران 5 - 
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 ) 1شناسي (كد ضريب ايران - 1127 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 5 
شناسي فرهنگ شناسي گرايش ايرانايران

 فرهنگيآداب و رسوم وميراث مردم، 
 روزانه 13824  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 7 
شناسي فرهنگ شناسي گرايش ايرانايران

 فرهنگيمردم، آداب و رسوم وميراث 
 روزانه 13825  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

 - 4 
شناسي فرهنگ شناسي گرايش ايرانايران

 فرهنگيرسوم وميراث مردم، آداب و 
 روزانه 13826  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 5 
شناسي فرهنگ شناسي گرايش ايرانايران

 فرهنگيمردم، آداب و رسوم وميراث 
 روزانه 13827  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 10 
شناسي فرهنگ شناسي گرايش ايرانايران

 فرهنگيمردم، آداب و رسوم وميراث 
 روزانه 13828  رشت -دانشگاه گيالن 

توضيحات در انتهاي دفترچه - 10 
شناسي فرهنگ شناسي گرايش ايرانايران

 فرهنگيمردم، آداب و رسوم وميراث 
 روزانه 13829  دانشگاه ميبد

 - 8 
شناسي فرهنگ شناسي گرايش ايرانايران

 فرهنگيمردم، آداب و رسوم وميراث 
 روزانه 13830  ايرانشهر -دانشگاه واليت 

 نوبت دوم 13831  دانشگاه تهران شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 2 - 
 نوبت دوم 13832  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 2 - 
 نوبت دوم 13833  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 1 - 
 نوبت دوم 13834  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 2 - 
 نوبت دوم 13835  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 1 - 
 نوبت دوم 13836  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 2 - 
 نوبت دوم 13837  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 1 - 
 نوبت دوم 13838  دانشگاه يزد شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 3 - 
 - 2 

شناسي فرهنگ شناسي گرايش ايرانايران
 فرهنگيمردم، آداب و رسوم وميراث 

 نوبت دوم 13839  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
شناسي فرهنگ شناسي گرايش ايرانايران

 فرهنگيمردم، آداب و رسوم وميراث 
 نوبت دوم 13840  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

 - 1 
شناسي فرهنگ شناسي گرايش ايرانايران

 فرهنگيمردم، آداب و رسوم وميراث 
 نوبت دوم 13841  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 2 
شناسي فرهنگ شناسي گرايش ايرانايران

 فرهنگيمردم، آداب و رسوم وميراث 
 نوبت دوم 13842  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 1 
شناسي فرهنگ شناسي گرايش ايرانايران

 فرهنگيمردم، آداب و رسوم وميراث 
 نوبت دوم 13843  رشت -دانشگاه گيالن 

در انتهاي دفترچه توضيحات - 2 
شناسي فرهنگ شناسي گرايش ايرانايران

 فرهنگيمردم، آداب و رسوم وميراث 
 نوبت دوم 13844  دانشگاه ميبد

 - 4 
شناسي فرهنگ شناسي گرايش ايرانايران

 فرهنگيمردم، آداب و رسوم وميراث 
 نوبت دوم 13845  ايرانشهر -دانشگاه واليت 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13846  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13847  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 3 -

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاهخودگردان 

- 3 
شناسي فرهنگ شناسي گرايش ايرانايران

 فرهنگيمردم، آداب و رسوم وميراث 
 پرديس خودگردان 13848  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 ) 2شناسي (كد ضريب ايران - 1127

  - 5 
شناسي شناسي گرايش اصول نسخهايران

 آراييو نسخه خطيهاي نسخهومرمت 
 روزانه 13849  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2 
شناسي شناسي گرايش اصول نسخهايران

 آراييو نسخه خطيهاي نسخهومرمت 
 نوبت دوم 13850  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
شناسي شناسي گرايش اصول نسخهايران

 آراييو نسخه خطيهاي نسخهومرمت 
 پرديس خودگردان 13851  تهران -بهشتي  دانشگاه شهيد

 ) 1آموزش زبان ژاپني (كد ضريب  - 1128
 روزانه 13852  دانشگاه تهران آموزش زبان ژاپني 6 -  

 نوبت دوم 13853  دانشگاه تهران آموزش زبان ژاپني 3 - 
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  ) 1زبان و ادبيات اردو (كد ضريب  - 1129

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 13854  دانشگاه تهران زبان و ادبيات اردو 6 -  

 نوبت دوم 13855  دانشگاه تهران زبان و ادبيات اردو 3 - 
 ) 1الملل (كد ضريب علوم سياسي و روابط بين - 1130

 روزانه 13856  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  سياسيعلوم 20 -  
 روزانه 13857  دانشگاه اصفهان سياسيعلوم 11 - 
 روزانه 13858  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  سياسيعلوم 5 - 
 روزانه 13859  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  سياسيعلوم 10 - 
 روزانه 13860  دانشگاه بيرجند سياسيعلوم 12 - 
 روزانه 13861  دانشگاه تبريز سياسيعلوم 5 - 
 روزانه 13862  دانشگاه تربيت مدرس سياسيعلوم 3 - 
 روزانه 13863  دانشگاه تربيت مدرس سياسيعلوم 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 13864  دانشگاه تهران سياسيعلوم 14 - 

 روزانه 13865  تهران -دانشگاه خوارزمي  سياسيعلوم 18 - محل تحصيل تهران
 روزانه 13866  كرمانشاه -دانشگاه رازي  سياسيعلوم 5 - 
 روزانه 13867  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  سياسيعلوم 5 - 
 روزانه 13868  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  سياسيعلوم 5 - 
 روزانه 13869  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد  سياسيعلوم 8 - 
 روزانه 13870  دانشگاه شيراز سياسيعلوم 10 - 
 روزانه 13871  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  سياسيعلوم 6 - 
 روزانه 13872  دانشگاه فردوسي مشهد سياسيعلوم 12 - 
 روزانه 13873  رشت -دانشگاه گيالن  سياسيعلوم 10 - 
 روزانه 13874  بابلسر -دانشگاه مازندران  سياسيعلوم 9 - 
 روزانه 13875  دانشگاه ياسوج سياسيعلوم 16 - 
 روزانه 13876  دانشگاه يزد سياسيعلوم 4 - 

ويژه كاركنان نيروهاي 
شرايط در انتهاي  -مسلح 

 فقط مرد -دفترچه 
 تربيت مربي علوم سياسي 10 -

سياسي دانشكده آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي 
 روزانه 13877  قم -سپاه 

 نوبت دوم 13878  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  سياسيعلوم 5 - 
 نوبت دوم 13879  دانشگاه اصفهان سياسيعلوم 4 - 
 نوبت دوم 13880  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  سياسيعلوم 2 - 
 نوبت دوم 13881  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  سياسيعلوم 3 - 
 نوبت دوم 13882  دانشگاه بيرجند سياسيعلوم 2 - 
 نوبت دوم 13883  دانشگاه تبريز سياسيعلوم 4 - 
 نوبت دوم 13884  دانشگاه تهران سياسيعلوم 14 - 

 نوبت دوم 13885  تهران -دانشگاه خوارزمي  سياسيعلوم 8 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 13886  كرمان -شهيد باهنر  دانشگاه سياسيعلوم 3 - 
 نوبت دوم 13887  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  سياسيعلوم 6 - 
 نوبت دوم 13888  دانشگاه فردوسي مشهد سياسيعلوم 8 - 
 نوبت دوم 13889  رشت -دانشگاه گيالن  سياسيعلوم 6 - 
دومنوبت  13890  بابلسر -دانشگاه مازندران  سياسيعلوم 3 -   
 نوبت دوم 13891  دانشگاه ياسوج سياسيعلوم 3 - 
 نوبت دوم 13892  دانشگاه يزد سياسيعلوم 3 - 
 مجازي 13893  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياسيعلوم 40 - آموزش محور
 پرديس خودگردان 13894  دانشگاه اصفهان سياسيعلوم 1 - 

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 13895  دانشگاه تبريز سياسيعلوم 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13896  دانشگاه تربيت مدرس سياسيعلوم 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13897  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  سياسيعلوم 4 -

پرديس محل تحصيل 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13898  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياسيعلوم 8 -
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1الملل (كد ضريب علوم سياسي و روابط بين - 1130 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13899  دانشگاه شيراز سياسيعلوم 10 -
 پيام نور 13900  مركز زرين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  سياسيعلوم 20 - 
 پيام نور 13901  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  سياسيعلوم 20 - 
 پيام نور 13902  مركز قوچان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  سياسيعلوم 20 - 
 پيام نور 13903  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  سياسيعلوم 20 - 
 پيام نور 13904  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  سياسيعلوم 20 - 
 پيام نور 13905  مركز خرم اباد -نور استان لرستان دانشگاه پيام  سياسيعلوم 20 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 13906  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  سياسيعلوم 20 -
جهت اطالع از تسهيالت 

طرح آيت اهللا العظمي 
موسوي اردبيلي (ره) به 

بخش مشخصات و شرايط 
دانشگاه در انتهاي 

 مراجعه شود.دفترچه 

 غيرانتفاعي 13907  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  سياسيعلوم 15 -

 ) 2الملل (كد ضريب علوم سياسي و روابط بين - 1130
 روزانه 13908  دانشگاه اصفهان المللروابط بين 8 -  

 روزانه 13909  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  المللروابط بين 10 - 
 روزانه 13910  دانشگاه تربيت مدرس المللروابط بين 3 - 
 روزانه 13911  دانشگاه تربيت مدرس المللروابط بين 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 13912  دانشگاه تهران المللروابط بين 8 - 

 روزانه 13913  تهران -دانشگاه خوارزمي  المللروابط بين 8 - محل تحصيل تهران
 روزانه 13914  كرمانشاه -دانشگاه رازي  المللبينروابط  5 - 
 روزانه 13915  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللروابط بين 7 - 
 روزانه 13916  دانشگاه شيراز المللروابط بين 10 - 
 روزانه 13917  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللروابط بين 12 - 
 روزانه 13918  فردوسي مشهددانشگاه  المللروابط بين 6 - 
 روزانه 13919  رشت -دانشگاه گيالن  المللروابط بين 10 - 
 روزانه 13920  بابلسر -دانشگاه مازندران  المللروابط بين 9 - 
 روزانه 13921  دانشگاه يزد المللروابط بين 4 - 

 -ويژه پرسنل ساحفا 
شرايط در انتهاي دفترچه 

محل  -فقط مرد  -
 تهرانتحصيل 

- 8 
الملل گرايش ديپلماسي كنترل روابط بين
 تسليحات

 روزانه 13922  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 نوبت دوم 13923  دانشگاه اصفهان المللروابط بين 4 - 
 نوبت دوم 13924  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  المللروابط بين 3 - 
 نوبت دوم 13925  تهراندانشگاه  المللروابط بين 8 - 

 نوبت دوم 13926  تهران -دانشگاه خوارزمي  المللروابط بين 5 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 13927  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللروابط بين 12 - 
 نوبت دوم 13928  دانشگاه فردوسي مشهد المللروابط بين 4 - 
 نوبت دوم 13929  رشت -گيالن دانشگاه  المللروابط بين 6 - 
 نوبت دوم 13930  بابلسر -دانشگاه مازندران  المللروابط بين 4 - 
 نوبت دوم 13931  دانشگاه يزد المللروابط بين 3 - 

 -ويژه پرسنل ساحفا 
شرايط در انتهاي دفترچه 

محل  -فقط مرد  -
 تحصيل تهران

- 8 
الملل گرايش ديپلماسي كنترل روابط بين
 تسليحات

 نوبت دوم 13932  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 مجازي 13933  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللروابط بين 40 - آموزش محور
 پرديس خودگردان 13934  دانشگاه تربيت مدرس المللروابط بين 1 - 

 المللروابط بين 8 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

  صرفاوروديهاي امسال درتهران)البرزكرج 
 پرديس خودگردان 13935
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2الملل (كد ضريب علوم سياسي و روابط بين - 1130 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاه خودگردان

 پرديس خودگردان 13936  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللروابط بين 7 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13937  دانشگاه شيراز المللروابط بين 10 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13938  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللروابط بين 12 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13939  رشت -دانشگاه گيالن  المللروابط بين 8 -
 غيرانتفاعي 13940  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي اهل بيت(ع)  المللروابط بين 4 - 

 ) 3الملل (كد ضريب علوم سياسي و روابط بين - 1130
محل تحصيل دانشكده 
 4 -  حقوق و علوم سياسي

اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 
 خاورميانه و شمال آفريقا

 روزانه 13941  دانشگاه تهران

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
 فقط مرد

- 8 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 و شمال آفريقاخاورميانه 
 روزانه 13942  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

 8 - محل تحصيل تهران
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 خاورميانه و شمال آفريقا
 روزانه 13943  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 5 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 خاورميانه و شمال آفريقا
 روزانه 13944  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 7 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 خاورميانه و شمال آفريقا
 روزانه 13945  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 12 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 خاورميانه و شمال آفريقا
 روزانه 13946  دانشگاه شيراز

 - 7 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 خاورميانه و شمال آفريقا
 روزانه 13947  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 6 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 خاورميانه و شمال آفريقا
 روزانه 13948  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 4 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 خاورميانه و شمال آفريقا
 روزانه 13949  دانشگاه يزد

محل تحصيل دانشكده 
 حقوق و علوم سياسي

- 4 
اي گرايش مطالعات آسياي منطقهمطالعات 

 مركزي و قفقاز
 روزانه 13950  دانشگاه تهران

 - 7 
اي گرايش مطالعات آسياي منطقهمطالعات 

 مركزي و قفقاز
 روزانه 13951  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل موسسه  -

 آموزش عالي بيمه اكو
- 9 

اي گرايش مطالعات آسياي منطقهمطالعات 
 مركزي و قفقاز

 روزانه 13952  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 6 
اي گرايش مطالعات آسياي منطقهمطالعات 

 مركزي و قفقاز
 روزانه 13953  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 6 
گرايش مطالعات آسياي  ايمنطقهمطالعات 

 مركزي و قفقاز
 روزانه 13954  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

محل تحصيل دانشكده 
 حقوق و علوم سياسي

 روزانه 13955  دانشگاه تهران اي گرايش مطالعات اروپامنطقهمطالعات  4 -

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 - دفترچهشرايط در انتهاي  -
 فقط مرد

 روزانه 13956  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  اي گرايش مطالعات اروپامنطقهمطالعات  15 -

 روزانه 13957  تهران -دانشگاه خوارزمي  اي گرايش مطالعات اروپامنطقهمطالعات  8 - محل تحصيل تهران
محل تحصيل دانشكده 
 حقوق و علوم سياسي

- 4 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 آمريكاي شمالي
 روزانه 13958  دانشگاه تهران

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 شرايط در انتهاي دفترچه -
- 10 

اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 
 آمريكاي شمالي

 روزانه 13959  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 
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 ) 3الملل (كد ضريب علوم سياسي و روابط بين - 1130 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 7 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 آمريكاي شمالي
 روزانه 13960  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

محل تحصيل دانشكده 
 حقوق و علوم سياسي

- 4 
اي گرايش مطالعات آسياي منطقهمطالعات 

 جنوب شرقي
 روزانه 13961  دانشگاه تهران

 - 6 
اي گرايش مطالعات آسياي منطقهمطالعات 

 جنوب شرقي
 روزانه 13962  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

محل تحصيل دانشكده 
 سياسيحقوق و علوم 

- 3 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 خاورميانه و شمال آفريقا
 نوبت دوم 13963  دانشگاه تهران

ويژه كاركنان رسمي سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي 

شرايط در انتهاي  -
 فقط مرد -دفترچه 

- 8 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 خاورميانه و شمال آفريقا
 نوبت دوم 13964  تهران -حسين (ع ) دانشگاه جامع امام 

 5 - محل تحصيل تهران
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 خاورميانه و شمال آفريقا
 نوبت دوم 13965  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 7 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 خاورميانه و شمال آفريقا
 نوبت دوم 13966  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 1 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 خاورميانه و شمال آفريقا
 نوبت دوم 13967  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 2 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 خاورميانه و شمال آفريقا
 نوبت دوم 13968  دانشگاه يزد

محل تحصيل دانشكده 
 حقوق و علوم سياسي

- 3 
گرايش مطالعات آسياي اي منطقهمطالعات 

 مركزي و قفقاز
 نوبت دوم 13969  دانشگاه تهران

 - 7 
اي گرايش مطالعات آسياي منطقهمطالعات 

 مركزي و قفقاز
 نوبت دوم 13970  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل موسسه  -

 آموزش عالي بيمه اكو
- 5 

مطالعات آسياي  اي گرايشمنطقهمطالعات 
 مركزي و قفقاز

 نوبت دوم 13971  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 3 
اي گرايش مطالعات آسياي منطقهمطالعات 

 مركزي و قفقاز
 نوبت دوم 13972  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 1 
اي گرايش مطالعات آسياي منطقهمطالعات 

 مركزي و قفقاز
 نوبت دوم 13973  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

محل تحصيل دانشكده 
 حقوق و علوم سياسي

 نوبت دوم 13974  دانشگاه تهران اي گرايش مطالعات اروپامنطقهمطالعات  3 -

 نوبت دوم 13975  تهران -دانشگاه خوارزمي  اي گرايش مطالعات اروپامنطقهمطالعات  4 - محل تحصيل تهران
محل تحصيل دانشكده 

 علوم سياسيحقوق و 
- 3 

اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 
 آمريكاي شمالي

 نوبت دوم 13976  دانشگاه تهران

 - 7 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 آمريكاي شمالي
 نوبت دوم 13977  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

محل تحصيل دانشكده 
 حقوق و علوم سياسي

- 3 
مطالعات آسياي اي گرايش منطقهمطالعات 

 جنوب شرقي
 نوبت دوم 13978  دانشگاه تهران

 - 6 
اي گرايش مطالعات آسياي منطقهمطالعات 

 جنوب شرقي
 نوبت دوم 13979  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 7 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 خاورميانه و شمال آفريقا
 پرديس خودگردان 13980  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه 

 - 7 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 خاورميانه و شمال آفريقا
 پرديس خودگردان 13981  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 7 
اي گرايش مطالعات آسياي منطقهمطالعات 

 مركزي و قفقاز
خودگردانپرديس  13982  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   

 - 7 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 آمريكاي شمالي
 پرديس خودگردان 13983  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 6 
اي گرايش مطالعات آسياي منطقهمطالعات 

 جنوب شرقي
 پرديس خودگردان 13984  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
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 ) 3الملل (كد ضريب بينعلوم سياسي و روابط  - 1130 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

مشترك با دانشگاه دولتي 
) MSLUشناسي (زبان

 -مسكو كشور روسيه 
شرايط در انتهاي دفترچه 

محل تحصيل موسسه  -
 عالي بيمه اكوآموزش 

 مشترك 13985  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ايمنطقهمطالعات  6 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

- 20 
اي گرايش مطالعات منطقهمطالعات 

 خاورميانه و شمال آفريقا
 غيرانتفاعي 13986  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع ) 

 ) 4الملل (كد ضريب بين علوم سياسي و روابط - 1130
 روزانه 13987  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  در اسالمسياسي انديشه  12 -  

 روزانه 13988  دانشگاه تبريز در اسالمسياسي انديشه  4 - 
 توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل دانشكده  -
 معارف و انديشه اسالمي

 روزانه 13989  تهراندانشگاه  در اسالمسياسي انديشه  6 -

 روزانه 13990  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  در اسالمسياسي انديشه  7 - 
 روزانه 13991  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  در اسالمسياسي انديشه  7 - 
 روزانه 13992  بابلسر -دانشگاه مازندران  در اسالمسياسي انديشه  5 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 13993  پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي در اسالمسياسي انديشه  3 -
 نوبت دوم 13994  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  در اسالمسياسي انديشه  4 - 
 نوبت دوم 13995  دانشگاه تبريز در اسالمسياسي انديشه  3 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده  -

 معارف و انديشه اسالمي
 نوبت دوم 13996  دانشگاه تهران در اسالمسياسي انديشه  4 -

 نوبت دوم 13997  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  در اسالمسياسي انديشه  3 - 
 نوبت دوم 13998  بابلسر -دانشگاه مازندران  در اسالمسياسي انديشه  3 - 

انتهاي دفترچه شرايط در  نوبت دوم 13999  پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي در اسالمسياسي انديشه  2 -
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 آموزش محور -
 مجازي 14000  قم -موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)  در اسالمسياسي انديشه  40 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14001  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  در اسالمسياسي انديشه  7 -

شرايط در  -تحصيل رايگان 
 فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 14002  دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع ) در اسالمسياسي انديشه  15 -

 ) 5الملل (كد ضريب علوم سياسي و روابط بين - 1130
 روزانه 14003  دانشگاه تهران الملليبينهاي و سازمانديپلماسي  5 -  

 روزانه 14004  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  الملليبينهاي و سازمانديپلماسي  5 - 
 نوبت دوم 14005  دانشگاه تهران الملليبينهاي و سازمانديپلماسي  5 - 
 نوبت دوم 14006  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  الملليبينهاي و سازمانديپلماسي  3 - 

 ) 6الملل (كد ضريب علوم سياسي و روابط بين - 1130
محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 14007  دانشگاه تهران سياستگذاري عمومي 5 -  حقوق و علوم سياسي

 روزانه 14008  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  سياستگذاري عمومي 3 - 
 روزانه 14009  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  سياستگذاري عمومي 8 - 

محل تحصيل دانشكده 
 حقوق و علوم سياسي

 نوبت دوم 14010  دانشگاه تهران سياستگذاري عمومي 4 -
 نوبت دوم 14011  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  سياستگذاري عمومي 1 - 
 نوبت دوم 14012  تهران -طباطبايي دانشگاه عالمه  سياستگذاري عمومي 4 - 

 ) 1مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131

 4 -  شرايط در انتهاي دفترچه
مطالعات جهان گرايش مطالعات كشورهاي 

 آلماني زبان
 روزانه 14013  دانشگاه تهران

شرايط در انتهاي دفترچه - 3 
مطالعات جهان گرايش مطالعات كشورهاي 

 آلماني زبان
 نوبت دوم 14014  دانشگاه تهران
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  ) 2مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 روزانه 14015  تهراندانشگاه  مطالعات جهان گرايش مطالعات آمريكاي التين 4 -  شرايط در انتهاي دفترچه
شرايط در انتهاي دفترچه مطالعات جهان گرايش مطالعات آمريكاي التين 3 -  نوبت دوم 14016  دانشگاه تهران

 ) 3مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14017  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات بريتانيا 4 -  شرايط در انتهاي دفترچه

انتهاي دفترچهشرايط در   نوبت دوم 14018  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات بريتانيا 3 -
 ) 4مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131

 روزانه 14019  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات روسيه 6 -  شرايط در انتهاي دفترچه
شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 14020  دانشگاه تهران مطالعات روسيهمطالعات جهان گرايش  4 -

 ) 5مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14021  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات فرانسه 4 -  شرايط در انتهاي دفترچه
شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 14022  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات فرانسه 3 -

 ) 6مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14023  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات هند 4 -  شرايط در انتهاي دفترچه
شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 14024  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات هند 2 -

 ) 7مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
مطالعات جهان گرايش مطالعات آمريكاي شمالي 4 -  دفترچه شرايط در انتهاي  روزانه 14025  دانشگاه تهران

شرايط در انتهاي دفترچه مطالعات جهان گرايش مطالعات آمريكاي شمالي 3 -  نوبت دوم 14026  دانشگاه تهران
 ) 8مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131

تسلط كامل به زبان ژاپني 
در شرايط  -يا انگليسي 

  انتهاي دفترچه
 روزانه 14027  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات ژاپن 4 -

تسلط كامل به زبان ژاپني 
شرايط در  -يا انگليسي 

 انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 14028  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات ژاپن 2 -

 ) 9مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14029  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات فلسطين 4 -  دفترچهشرايط در انتهاي 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 14030  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات فلسطين 1 -
 ) 10مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131

 روزانه 14031  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات مصر 4 -  شرايط در انتهاي دفترچه
شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 14032  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات مصر 1 -

 ) 11مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14033  دانشگاه ايالم مطالعات جهان گرايش مطالعات عراق 10 -  فاقد شرط مصاحبه
 نوبت دوم 14034  دانشگاه ايالم مطالعات جهان گرايش مطالعات عراق 5 - فاقد شرط مصاحبه

 ) 12مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14035  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات جنوب آفريقا 4 -  شرايط در انتهاي دفترچه
شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 14036  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات جنوب آفريقا 1 -

 ) 13مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14037  دانشگاه تهران مطالعات تركيه 4 -  شرايط در انتهاي دفترچه
شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 14038  دانشگاه تهران مطالعات تركيه 1 -

 ) 14مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14039  دانشگاه تهران مطالعات رژيم صهيونيستي 4 -  دفترچهشرايط در انتهاي 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 14040  دانشگاه تهران مطالعات رژيم صهيونيستي 1 -
 ) 1شناسي (كد ضريب باستان - 1132

 روزانه 14041  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 4 -  
 روزانه 14042  دانشگاه تربيت مدرس شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 5 - 
 روزانه 14043  دانشگاه تربيت مدرس شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 14044  دانشگاه تهران شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 6 - 
 روزانه 14045  دانشگاه جيرفت شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 4 - 
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 ) 1شناسي (كد ضريب باستان - 1132 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 14046  كرمانشاه -دانشگاه رازي  پيش از تاريخ ايرانشناسي گرايش باستان 6 - 
 روزانه 14047  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 8 - 
 روزانه 14048  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 5 - 
 روزانه 14049  بابلسر -دانشگاه مازندران  پيش از تاريخ ايران شناسي گرايشباستان 6 - 
 روزانه 14050  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 7 - 
 روزانه 14051  دانشگاه نيشابور شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 5 - 
 روزانه 14052  دانشگاه هنر اسالمي تبريز ايران شناسي گرايش پيش از تاريخباستان 7 - 
 روزانه 14053  دانشگاه هنر اصفهان شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 8 - 
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 6 -   روزانه 14054  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 6 -   روزانه 14055  بيرجند دانشگاه
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 5 -   روزانه 14056  دانشگاه تربيت مدرس
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 1 - فاقد خوابگاه  روزانه 14057  دانشگاه تربيت مدرس
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 6 -   روزانه 14058  دانشگاه تهران
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 4 -   روزانه 14059  دانشگاه جيرفت
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 4 -   روزانه 14060  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 6 -   روزانه 14061  دانشگاه شهركرد
گرايش دوران تاريخي ايرانشناسي باستان 6 -   روزانه 14062  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 3 -   روزانه 14063  دانشگاه شيراز
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 9 -   روزانه 14064  دانشگاه كاشان
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 3 -   روزانه 14065  بابلسر -دانشگاه مازندران 
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 7 -   روزانه 14066  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 6 -   روزانه 14067  دانشگاه نيشابور
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 8 -   روزانه 14068  اصفهاندانشگاه هنر 
 - 4 

شناسي گرايش تمدن و فرهنگ باستان
 هاي ديگراسالمي ايران و سرزمين

 روزانه 14069  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 6 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ باستان

 هاي ديگراسالمي ايران و سرزمين
 روزانه 14070  دانشگاه بيرجند

 - 6 
و فرهنگ شناسي گرايش تمدن باستان

 هاي ديگراسالمي ايران و سرزمين
 روزانه 14071  دانشگاه تهران

 - 4 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ باستان

 هاي ديگراسالمي ايران و سرزمين
 روزانه 14072  دانشگاه جيرفت

 - 6 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ باستان

 هاي ديگراسالمي ايران و سرزمين
 روزانه 14073  دانشگاه شهركرد

 - 6 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ باستان

 هاي ديگراسالمي ايران و سرزمين
 روزانه 14074  دانشگاه كاشان

 - 9 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ باستان

 هاي ديگراسالمي ايران و سرزمين
 روزانه 14075  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 7 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ باستان

 هاي ديگرايران و سرزميناسالمي 
 روزانه 14076  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 4 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ باستان

 هاي ديگراسالمي ايران و سرزمين
 روزانه 14077  دانشگاه نيشابور

 - 7 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ باستان

 هاي ديگراسالمي ايران و سرزمين
 روزانه 14078  تبريزدانشگاه هنر اسالمي 

 - 8 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ باستان

 هاي ديگراسالمي ايران و سرزمين
 روزانه 14079  دانشگاه هنر اصفهان

 نوبت دوم 14080  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 2 - 
 نوبت دوم 14081  دانشگاه تهران شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 3 - 
 نوبت دوم 14082  دانشگاه جيرفت شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 1 - 
 نوبت دوم 14083  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 3 - 
 نوبت دوم 14084  دانشگاه نيشابور شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 1 - 
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 3 -   نوبت دوم 14085  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 2 -   نوبت دوم 14086  دانشگاه بيرجند
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 3 -   نوبت دوم 14087  دانشگاه تهران
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1شناسي (كد ضريب باستان - 1132 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 1 -   نوبت دوم 14088  دانشگاه جيرفت
تاريخي ايرانشناسي گرايش دوران باستان 3 -   نوبت دوم 14089  دانشگاه كاشان
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 1 -   نوبت دوم 14090  بابلسر -دانشگاه مازندران 
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 2 -   نوبت دوم 14091  دانشگاه نيشابور
 - 2 

شناسي گرايش تمدن و فرهنگ باستان
 هاي ديگرسرزميناسالمي ايران و 

 نوبت دوم 14092  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ باستان

 هاي ديگراسالمي ايران و سرزمين
 نوبت دوم 14093  دانشگاه بيرجند

 - 3 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ باستان

 هاي ديگراسالمي ايران و سرزمين
 نوبت دوم 14094  دانشگاه تهران

 - 1 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ باستان

 هاي ديگراسالمي ايران و سرزمين
 نوبت دوم 14095  دانشگاه جيرفت

 - 2 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ باستان

 هاي ديگراسالمي ايران و سرزمين
 نوبت دوم 14096  دانشگاه كاشان

 - 4 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ باستان

 هاي ديگرسرزميناسالمي ايران و 
 نوبت دوم 14097  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 2 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ باستان

 هاي ديگراسالمي ايران و سرزمين
 نوبت دوم 14098  دانشگاه نيشابور

 شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 14099  صرفاوروديهاي امسال درتهران)البرزكرج 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14100  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 2 -

شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 6 -   دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان
 پرديس خودگردان 14101  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 2 -  پرديس خودگردان 14102  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 6 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ باستان

 هاي ديگراسالمي ايران و سرزمين

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 14103  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 غيرانتفاعي 14104  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 6 - 
شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 1 -   غيرانتفاعي 14105  نوشهر -مارليك موسسه غيرانتفاعي 

 ) 1شناسي (كد ضريب روان - 1133
 روزانه 14106  دانشگاه اراك شناسي عموميروان 10 -  

 روزانه 14107  دانشگاه اردكان شناسي عموميروان 10 - 
 روزانه 14108  دانشگاه اروميه شناسي عموميروان 10 - 
 روزانه 14109  دانشگاه اصفهان شناسي عموميروان 3 - 

 روزانه 14110  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسي عموميروان 11 - فقط زن
 روزانه 14111  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي عموميروان 10 - 
 روزانه 14112  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شناسي عموميروان 12 - 
 روزانه 14113  دانشگاه تبريز شناسي عموميروان 7 - 
 روزانه 14114  دانشگاه تربيت مدرس شناسي عموميروان 3 - 
 روزانه 14115  دانشگاه تربيت مدرس شناسي عموميروان 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 14116  دانشگاه تهران شناسي عموميروان 6 - 
 روزانه 14117  بوشهر - دانشگاه خليج فارس شناسي عموميروان 9 - 
 روزانه 14118  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي عموميروان 10 - 
 روزانه 14119  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسي عموميروان 8 - 
 روزانه 14120  دانشگاه زنجان شناسي عموميروان 7 - 
 روزانه 14121  كازرون -دانشگاه سلمان فارسي  شناسي عموميروان 14 - 
 روزانه 14122  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) شناسي عموميروان - 3 
 روزانه 14123  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي عموميروان 5 - 
 روزانه 14124  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي عموميروان 6 - 
 روزانه 14125  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه  شناسي عموميروان 4 - 
 روزانه 14126  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي عموميروان 20 - 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1شناسي (كد ضريب روان - 1133 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 14127  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي عموميروان 8 - 
 روزانه 14128  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي عموميروان 8 - 
 روزانه 14129  دانشگاه كاشان شناسي عموميروان 12 - 
 روزانه 14130  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي عموميروان 20 - 
 روزانه 14131  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي عموميروان 10 - 
 روزانه 14132  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي عموميروان 15 - 
 روزانه 14133  دانشگاه مراغه شناسي عموميروان 16 - 
 روزانه 14134  دانشگاه مالير شناسي عموميروان 20 - 
 روزانه 14135  بندر عباس -هرمزگان  دانشگاه شناسي عموميروان 10 - 
 روزانه 14136  دانشگاه يزد شناسي عموميروان 11 - 
 روزانه 14137  دانشگاه اراك گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 14 - 
 نوبت دوم 14138  دانشگاه اراك شناسي عموميروان 4 - 
 نوبت دوم 14139  دانشگاه اردكان شناسي عموميروان 1 - 
 نوبت دوم 14140  دانشگاه اروميه شناسي عموميروان 2 - 
 نوبت دوم 14141  دانشگاه اصفهان شناسي عموميروان 2 - 

 نوبت دوم 14142  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسي عموميروان 4 - فقط زن
 نوبت دوم 14143  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي عموميروان 5 - 
 نوبت دوم 14144  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شناسي عموميروان 2 - 
 نوبت دوم 14145  دانشگاه تبريز شناسي عموميروان 4 - 
 نوبت دوم 14146  دانشگاه تهران شناسي عموميروان 6 - 
 نوبت دوم 14147  كرج)تهران (محل تحصيل  -دانشگاه خوارزمي  شناسي عموميروان 8 - 
 نوبت دوم 14148  دانشگاه زنجان شناسي عموميروان 2 - 
 نوبت دوم 14149  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) شناسي عموميروان - 3 
 نوبت دوم 14150  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي عموميروان 4 - 
 نوبت دوم 14151  تبريز -آذربايجان دانشگاه شهيد مدني  شناسي عموميروان 5 - 
 نوبت دوم 14152  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي عموميروان 4 - 
 نوبت دوم 14153  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي عموميروان 4 - 
 نوبت دوم 14154  دانشگاه كاشان شناسي عموميروان 5 - 
 نوبت دوم 14155  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي عموميروان 8 - 
 نوبت دوم 14156  دانشگاه مالير شناسي عموميروان 5 - 
 نوبت دوم 14157  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي عموميروان 6 - 
 نوبت دوم 14158  دانشگاه يزد شناسي عموميروان 4 - 
 مجازي 14159  دانشگاه تهران شناسي عموميروان 20 - آموزش محور
 مجازي 14160  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي عموميروان 40 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 14161  دانشگاه تبريز شناسي عموميروان 7 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

خودگردانپرديس  14162  دانشگاه تربيت مدرس شناسي عموميروان 1 -  

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14163  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي عموميروان 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14164  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي عموميروان 4 -
 پرديس خودگردان 14165  تهران -عالمه طباطبايي دانشگاه  شناسي عموميروان 8 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14166  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي عموميروان 15 -
 پيام نور 14167  مركز بناب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14168  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14169  مركز مهاباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14170  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14171  مركز زرين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14172  مركز نجف اباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14173  واحد بهارستان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14174  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  شناسي عموميروان 20 - 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1شناسي (كد ضريب روان - 1133 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 پيام نور 14175  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  عموميشناسي روان 20 - 
 پيام نور 14176  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14177  مركز اسالمشهر -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14178  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14179  مركز فردوس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14180  واحد انديمشك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14181  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14182  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14183  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14184  مركز بافت -دانشگاه پيام نور استان كرمان  عموميشناسي روان 20 - 
 پيام نور 14185  مركز اسالم آباد غرب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14186  مركز گرگان -دانشگاه پيام نور استان گلستان  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14187  واحد آستارا -دانشگاه پيام نور استان گيالن  عموميشناسي روان 20 - 
 پيام نور 14188 واحد آستانه اشرفيه -دانشگاه پيام نور استان گيالن  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14189  مركز آمل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14190  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  عموميشناسي روان 20 - 
 پيام نور 14191  واحد نوشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14192 مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14193 مركز كبودر آهنگ -دانشگاه پيام نور استان همدان  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14194  مركز نطنز -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 - 
 پيام نور 14195  مركز گناباد -استان خراسان رضوي دانشگاه پيام نور  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 - 
 پيام نور 14196  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 - 
 پيام نور 14197  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 - 
 پيام نور 14198  مركز بروجرد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 - 
 پيام نور 14199  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 - 
 پيام نور 14200  مركز رامسر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  گراشناسي مثبتگرايش روانشناسي اسالمي روان 20 - 
 پيام نور 14201  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 - 
 پيام نور 14202  مركز همدان -پيام نور استان همدان دانشگاه  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 - 
 پيام نور 14203  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي اجتماعيروان 20 - 
 مجازي پيام نور 14204  مركز بناب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شناسي عموميروان 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 14205  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  عموميشناسي روان 20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 14206  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  شناسي عموميروان 20 -
 غيرانتفاعي 14207  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14208  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  عموميشناسي روان 20 - 
 غيرانتفاعي 14209  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14210  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  شناسي عموميروان 20 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 عمومي شناسيروان 20 -
دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي 

 غيرانتفاعي 14211  قم -وابسته به جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 غيرانتفاعي 14212  تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  شناسي عموميروان 20 -
 غيرانتفاعي 14213  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14214  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  شناسي عموميروان 15 - 
 غيرانتفاعي 14215  خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14216  مشهد -رضوي موسسه غيرانتفاعي حكمت  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14217  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14218  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14219  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14220  ساري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  شناسي عموميروان 18 - 
 غيرانتفاعي 14221  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14222  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  شناسي عموميروان 15 - 
 غيرانتفاعي 14223  مشهد -غيرانتفاعي شانديز موسسه  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14224  گنبدكاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  شناسي عموميروان 20 - 

 غيرانتفاعي 14225  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  شناسي عموميروان 13 - فقط زن
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1شناسي (كد ضريب روان - 1133 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 غيرانتفاعي 14226  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  شناسي عموميروان 12 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 14227  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14228  كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14229  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  شناسي عموميروان 16 - 
 غيرانتفاعي 14230  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14231  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14232  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14233  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  شناسي عموميروان 20 - 

 غيرانتفاعي 14234  موسسه غير انتفاعي فاطميه شيراز (ويژه خواهران) شناسي عموميروان 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 14235  رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14236  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14237  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر  عموميشناسي روان 19 - 
 غيرانتفاعي 14238  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14239  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14240  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بهار  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14241  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14242  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14243 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14244  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14245  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14246  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14247  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14248  رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14249  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14250  زند شيرازموسسه غيرانتفاعي  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14251  قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  شناسي عموميروان 10 - 
 غيرانتفاعي 14252  رشت -موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش  شناسي عموميروان 15 - 
 غيرانتفاعي 14253  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14254  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14255  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14256  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  شناسي عموميروان 15 - 
 غيرانتفاعي 14257  خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14258  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  شناسي عموميروان 12 - 
 غيرانتفاعي 14259  سمنان -موسسه غيرانتفاعي كومش  شناسي عموميروان 13 - 
 غيرانتفاعي 14260  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان شناسي عموميروان 20 - 

 غيرانتفاعي 14261  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 15 - محل تحصيل واحد قم
 گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 - 

(محل قم  -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 
 غيرانتفاعي 14262  تحصيل واحد شهر ري)

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط زن -

 غيرانتفاعي 14264  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط مرد -

 غيرانتفاعي 14263  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان گراشناسي مثبتروانشناسي اسالمي گرايش روان 10 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 -
دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي 

 غيرانتفاعي 14265  قم -وابسته به جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 غيرانتفاعي 14266  موسسه غير انتفاعي فاطميه شيراز (ويژه خواهران) گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 14267  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  شناسي شخصيتروان 15 - 
 غيرانتفاعي 14268  رامسر -رحمان موسسه غيرانتفاعي  شناسي شخصيتروان 15 - 
 مجازي غيرانتفاعي 14269  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 30 - آموزش محور

 ) 2شناسي (كد ضريب روان - 1133
 روزانه 14270  دانشگاه اصفهان بالينيشناسي روان 4 -  

 روزانه 14271  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بالينيشناسي روان 11 - فقط زن
 روزانه 14272  دانشگاه تبريز بالينيشناسي روان 7 - 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2شناسي (كد ضريب روان - 1133 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 14273  دانشگاه تهران بالينيشناسي روان 6 - 
 روزانه 14274  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بالينيشناسي روان 10 - 
 روزانه 14275  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) بالينيشناسي روان 4 - 

دفترچهشرايط در انتهاي   روزانه 14276  تهران -دانشگاه شاهد  بالينيشناسي روان 10 -
 روزانه 14277  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بالينيشناسي روان 6 - 
 روزانه 14278  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بالينيشناسي روان 5 - 
 روزانه 14279  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  بالينيشناسي روان 7 - 
 روزانه 14280  دانشگاه شيراز بالينيشناسي روان 18 - 
 روزانه 14281  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  بالينيشناسي روان 8 - 
 روزانه 14282  دانشگاه فردوسي مشهد بالينيشناسي روان 8 - 
 روزانه 14283  سنندج -دانشگاه كردستان  بالينيشناسي روان 10 - 
 روزانه 14284  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  بالينيشناسي روان 15 - 
 روزانه 14285  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  باليني گرايش خانوادهشناسي روان 7 - 
 روزانه 14286  دانشگاه تبريز و نوجوانكودك باليني شناسي روان 7 - 
 روزانه 14287  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  و نوجوانكودك باليني شناسي روان 10 - 
 روزانه 14288  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  و نوجوانكودك باليني شناسي روان 5 - 
 روزانه 14289  دانشگاه تهران علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 1 - 
 روزانه 14290  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد  علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 8 - 
 روزانه 14291  دانشگاه اصفهان علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي 2 - 
 روزانه 14292  دانشگاه تربيت مدرس علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي 2 - 
 روزانه 14293  دانشگاه تربيت مدرس علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 14294  دانشگاه تهران علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي 1 - 
 علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي 2 - 

دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روان شناسي 
 روزانه 14295  و علوم تربيتي مهدي شهر)

 روزانه 14296  تبريز -آذربايجان دانشگاه شهيد مدني  علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي 10 - 
 روزانه 14297  دانشگاه شيراز علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي 8 - 
 روزانه 14298  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي 4 - 
 روزانه 14299  دانشگاه فردوسي مشهد علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي 8 - 
 روزانه 14300  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي 7 - 
 نوبت دوم 14301  دانشگاه اصفهان بالينيشناسي روان 3 - 

 نوبت دوم 14302  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بالينيشناسي روان 4 - فقط زن
 نوبت دوم 14303  دانشگاه تبريز بالينيشناسي روان 4 - 
 نوبت دوم 14304  دانشگاه تهران بالينيشناسي روان 4 - 
 نوبت دوم 14305  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بالينيشناسي روان 5 - 
 نوبت دوم 14306  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) بالينيشناسي روان 3 - 

دفترچهشرايط در انتهاي   نوبت دوم 14307  تهران -دانشگاه شاهد  بالينيشناسي روان 3 -
 نوبت دوم 14308  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بالينيشناسي روان 3 - 
 نوبت دوم 14309  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  بالينيشناسي روان 4 - 
 نوبت دوم 14310  دانشگاه فردوسي مشهد بالينيشناسي روان 4 - 
 نوبت دوم 14311  سنندج -دانشگاه كردستان  بالينيشناسي روان 2 - 
 نوبت دوم 14312  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  بالينيشناسي روان 1 - 
 نوبت دوم 14313  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  باليني گرايش خانوادهشناسي روان 2 - 
 نوبت دوم 14314  دانشگاه تبريز و نوجوانكودك باليني شناسي روان 4 - 
 نوبت دوم 14315  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  و نوجوانكودك باليني شناسي روان 5 - 
 نوبت دوم 14316  دانشگاه تهران علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 1 - 
 نوبت دوم 14317  اصفهاندانشگاه  علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي 2 - 
 نوبت دوم 14318  دانشگاه تهران علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي 1 - 

 علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي 2 - 
دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روان شناسي 

  و علوم تربيتي مهدي شهر)
 نوبت دوم 14319

 نوبت دوم 14320  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي 2 - 
 نوبت دوم 14321  دانشگاه فردوسي مشهد علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي 4 - 
 پرديس خودگردان 14322  دانشگاه اصفهان بالينيشناسي روان 1 - 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2شناسي (كد ضريب روان - 1133 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 14323  دانشگاه تبريز بالينيشناسي روان 7 -

 بالينيشناسي روان 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 14324  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14325  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بالينيشناسي روان 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14326  دانشگاه شيراز بالينيشناسي روان 18 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14327  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  باليني گرايش خانوادهشناسي روان 7 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 14328  دانشگاه تبريز و نوجوانكودك باليني شناسي روان 7 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14329  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  و نوجوانكودك باليني شناسي روان 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14330  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 8 -

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاهخودگردان 

 پرديس خودگردان 14331  دانشگاه تربيت مدرس علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي 1 -
 پيام نور 14332  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  بالينيشناسي روان 20 - 
 پيام نور 14333  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  و نوجوانكودك باليني شناسي روان 20 - 
 غيرانتفاعي 14334  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  بالينيشناسي روان 20 - 
 غيرانتفاعي 14335  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  بالينيشناسي روان 20 - 
 غيرانتفاعي 14336  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  بالينيشناسي روان 20 - 
 غيرانتفاعي 14337  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  بالينيشناسي روان 20 - 
 غيرانتفاعي 14338  ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  بالينيشناسي روان 13 - 
 غيرانتفاعي 14339  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  بالينيشناسي روان 20 - 
 غيرانتفاعي 14340  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  بالينيشناسي روان 15 - 
 غيرانتفاعي 14341  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  باليني گرايش خانوادهشناسي روان 20 - 
 غيرانتفاعي 14342  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  و نوجوانكودك باليني شناسي روان 20 - 
 غيرانتفاعي 14343  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  و نوجوانكودك باليني شناسي روان 20 - 
 غيرانتفاعي 14344  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 2 - 
 غيرانتفاعي 14345  تهران -علوم شناختي موسسه غيرانتفاعي  علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي 2 - 

 ) 3شناسي (كد ضريب روان - 1133
 روزانه 14346  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  گيري (روانسنجي)سنجش و اندازه 8 -  

 نوبت دوم 14347  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  گيري (روانسنجي)سنجش و اندازه 4 - 
 ) 4ضريب شناسي (كد روان - 1133

 روزانه 14348  دانشگاه اصفهان شناسي صنعتي و سازمانيروان 4 -  
 روزانه 14349  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي صنعتي و سازمانيروان 4 - 
 روزانه 14350  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسي صنعتي و سازمانيروان 10 - 
 نوبت دوم 14351  اصفهان دانشگاه شناسي صنعتي و سازمانيروان 3 - 
 پرديس خودگردان 14352  دانشگاه اصفهان شناسي صنعتي و سازمانيروان 1 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14353  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي صنعتي و سازمانيروان 4 -

 ) 5شناسي (كد ضريب روان - 1133
 روزانه 14354  دانشگاه اصفهان استثناييكودكان آموزش و شناسي روان 6 -  

 روزانه 14355  دانشگاه تهران استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 6 - 
 روزانه 14356  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 8 - 
 روزانه 14357  دانشگاه شيراز استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 7 - 
 روزانه 14358  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 8 - 
 روزانه 14359  تهران -دانشگاه علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 10 - 
 روزانه 14360  دانشگاه فردوسي مشهد استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 5 - 
 روزانه 14361  رشت -دانشگاه گيالن  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 10 - 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 5شناسي (كد ضريب روان - 1133 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 14362  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 10 - 
 نوبت دوم 14363  دانشگاه اصفهان استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 3 - 
 نوبت دوم 14364  تهراندانشگاه  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 6 - 
 نوبت دوم 14365  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 2 - 
 نوبت دوم 14366  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 4 - 
 نوبت دوم 14367  دانشگاه فردوسي مشهد استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 1 - 
 نوبت دوم 14368  رشت -دانشگاه گيالن  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 6 - 
 مجازي 14369  دانشگاه تهران استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 20 - آموزش محور
 استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 6 - 

(محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران 
 پرديس خودگردان 14370  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14371  دانشگاه شيراز استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 7 -
 پيام نور 14372  مركز اردبيل -استان اردبيل  دانشگاه پيام نور استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 20 - 

 ) 6شناسي (كد ضريب روان - 1133
 روزانه 14373  دانشگاه اروميه شناسي تربيتيروان 8 -  

 روزانه 14374  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسي تربيتيروان 11 - فقط زن
 روزانه 14375  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي تربيتيروان 6 - 
 روزانه 14376  دانشگاه بيرجند شناسي تربيتيروان 13 - 
 روزانه 14377  دانشگاه تبريز شناسي تربيتيروان 8 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 14378  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  شناسي تربيتيروان 5 -

 روزانه 14379  دانشگاه تهران شناسي تربيتيروان 6 - 
 روزانه 14380  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسي تربيتيروان 10 - 
 روزانه 14381  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي تربيتيروان 11 - 
 روزانه 14382  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسي تربيتيروان 6 - 
 روزانه 14383  دانشگاه زنجان شناسي تربيتيروان 9 - 
 روزانه 14384  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) شناسي تربيتيروان 7 - 
 روزانه 14385  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي تربيتيروان 10 - 
 روزانه 14386  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي تربيتيروان 6 - 
 روزانه 14387  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي تربيتيروان 5 - 
 روزانه 14388  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسي تربيتيروان 6 - 
 روزانه 14389  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي تربيتيروان 15 - 
 روزانه 14390  دانشگاه شيراز شناسي تربيتيروان 10 - 
 روزانه 14391  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي تربيتيروان 8 - 
 روزانه 14392  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي تربيتيروان 5 - 

 روزانه 14393  دانشگاه قم شناسي تربيتيروان 10 - فقط زن
 روزانه 14394  دانشگاه قم شناسي تربيتيروان 10 - فقط مرد
محل تحصيل  -فقط زن 

 پرديس خواهران
 روزانه 14395  دانشگاه كاشان شناسي تربيتيروان 6 -

 روزانه 14396  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي تربيتيروان 6 - 
 روزانه 14397  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي تربيتيروان 8 - 
 روزانه 14398  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي تربيتيروان 10 - 
 روزانه 14399  دانشگاه ياسوج شناسي تربيتيروان 14 - 
 روزانه 14400  دانشگاه يزد شناسي تربيتيروان 5 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 14401  پرديس عالمه اميني تبريز -دانشگاه فرهنگيان  شناسي تربيتيروان 20 -

رسمي يا ويژه فرهنگيان 
پيماني شاغل در وزارت 

فقط زن -آموزش و پرورش 
 روزانه 14402  پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  شناسي تربيتيروان 20 -

 روزانه 14403  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  علوم شناختي گرايش ذهن، مغز و تربيت 6 - 
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 ) 6شناسي (كد ضريب روان - 1133 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 14404  دانشگاه اروميه شناسي تربيتيروان 2 - 

دومنوبت  14405  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسي تربيتيروان 4 - فقط زن  
 نوبت دوم 14406  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي تربيتيروان 3 - 
 نوبت دوم 14407  دانشگاه بيرجند شناسي تربيتيروان 2 - 
 نوبت دوم 14408  دانشگاه تبريز شناسي تربيتيروان 5 - 

وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
 مشخصات و شرايط دانشگاه

 نوبت دوم 26106  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  شناسي تربيتيروان 5 -

 نوبت دوم 14409  دانشگاه تهران شناسي تربيتيروان 6 - 
 نوبت دوم 14410  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي تربيتيروان 6 - 
 نوبت دوم 14411  دانشگاه زنجان شناسي تربيتيروان 2 - 
 نوبت دوم 14412  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) شناسي تربيتيروان 4 - 
 نوبت دوم 14413  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي تربيتيروان 2 - 
دوم نوبت 14414  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي تربيتيروان 3 -   
 نوبت دوم 14415  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي تربيتيروان 5 - 
 نوبت دوم 14416  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي تربيتيروان 4 - 
 نوبت دوم 14417  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي تربيتيروان 3 - 

محل تحصيل  -فقط زن 
 پرديس خواهران

 نوبت دوم 14418  دانشگاه كاشان شناسي تربيتيروان 4 -
 نوبت دوم 14419  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي تربيتيروان 4 - 
 نوبت دوم 14420  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي تربيتيروان 1 - 
 نوبت دوم 14421  دانشگاه ياسوج شناسي تربيتيروان 2 - 
 نوبت دوم 14422  دانشگاه يزد تربيتيشناسي روان 3 - 
 مجازي 14423  دانشگاه تهران شناسي تربيتيروان 20 - آموزش محور
 مجازي 14424  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي تربيتيروان 40 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز خودگردان پرديس 14425  دانشگاه تبريز شناسي تربيتيروان 8 -  

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14426  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي تربيتيروان 2 -
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14427  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي تربيتيروان 5 -
محل تحصيل پرديس 

 دانشگاهخودگردان 
 پرديس خودگردان 14428  دانشگاه شيراز شناسي تربيتيروان 10 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14429  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي تربيتيروان 8 -
 پيام نور 14430  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14431  مركز مهاباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14432  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14433  مركز گلپايگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14434  مركز نطنز -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14435  واحد مباركه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14436  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14437  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14438  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14439  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  شناسي تربيتيروان 20 - 
 شناسي تربيتيروان 20 - 

مركز  -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 پيام نور 14440  تربت حيدريه

 پيام نور 14441  مركز بهبهان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14442  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14443  مركز خرامه -دانشگاه پيام نور استان فارس  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14444  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14445  مركز جوانرود -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  شناسي تربيتيروان 20 - 
 شناسي تربيتيروان 20 - 

 -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
 پيام نور 14446  مركز ياسوج

 پيام نور 14447 مركز كبودر آهنگ -دانشگاه پيام نور استان همدان  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14448  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  شناسي تربيتيروان 20 - 
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 ) 6شناسي (كد ضريب روان - 1133 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 پيام نور 14449  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  شناسي تربيتيروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14450  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي شناسي تربيتيروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14451  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  شناسي تربيتيروان 19 - 
 غيرانتفاعي 14452  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پيشتازان  شناسي تربيتيروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14453 تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان  شناسي تربيتيروان 15 - 
 غيرانتفاعي 14454  ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه  شناسي تربيتيروان 18 - 
 غيرانتفاعي 14455  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  شناسي تربيتيروان 20 - 

 غيرانتفاعي 14456  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  تربيتيشناسي روان 13 - فقط زن
 غيرانتفاعي 14457  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  شناسي تربيتيروان 12 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 14458  تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فّناوري شمس  شناسي تربيتيروان 4 - 
 غيرانتفاعي 14459  نوشهر -غيرانتفاعي مارليك موسسه  شناسي تربيتيروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14460  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  شناسي تربيتيروان 14 - 
 غيرانتفاعي 14461  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  شناسي تربيتيروان 20 - 

 غيرانتفاعي 14462  فاطميه شيراز (ويژه خواهران)موسسه غير انتفاعي  شناسي تربيتيروان 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 14463  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  شناسي تربيتيروان 17 - 
 غيرانتفاعي 14464  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  شناسي تربيتيروان 19 - 
 غيرانتفاعي 14465 قزوين تاكستان استان -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  شناسي تربيتيروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14466  رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  شناسي تربيتيروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14467  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز شناسي تربيتيروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14468  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  شناسي تربيتيروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14469  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  تربيتيشناسي روان 10 - 
 غيرانتفاعي 14470  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  شناسي تربيتيروان 12 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 14471  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  علوم شناختي گرايش ذهن، مغز و تربيت 5 -
 ) 1حسابداري (كد ضريب  - 1134

 روزانه 14472  دانشگاه اروميه حسابداري 12 -  
 روزانه 14473  دانشگاه اصفهان حسابداري 4 - 

 روزانه 14474  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  حسابداري 14 - فقط زن
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 فقط زن -
 حسابداري 11 -

تهران (محل  -(ويژه خواهران) دانشگاه الزهرا(س) 
 روزانه 14475  تحصيل شعبه اروميه)

 روزانه 14476  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  حسابداري 6 - 
 روزانه 14477  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  حسابداري 8 - 
 روزانه 14478  دانشگاه تبريز حسابداري 4 - 
 روزانه 14479  تربيت مدرسدانشگاه  حسابداري 3 - 
 روزانه 14480  دانشگاه تربيت مدرس حسابداري 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 14481  دانشگاه تهران حسابداري 14 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 14482  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حسابداري 4 -
پذيرفته شده متعهد به جذب 

هاي مسلح مي باشد. در نيرو 
 شرايط در انتهاي دفترچه -

 روزانه 14483  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  حسابداري 20 -

 روزانه 14484  تهران -دانشگاه خوارزمي  حسابداري 10 - محل تحصيل تهران
 روزانه 14485  كرمانشاه -دانشگاه رازي  حسابداري 17 - 
 روزانه 14486  دانشگاه سمنان حسابداري 6 - 
 روزانه 14487  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  حسابداري 16 - 
 روزانه 14488  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  حسابداري 15 - 
 روزانه 14489  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابداري 7 - 
 روزانه 14490  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  حسابداري 7 - 
 روزانه 14491  دانشگاه شيراز حسابداري 6 - 
 روزانه 14492  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري 8 - 
 روزانه 14493  دانشگاه فردوسي مشهد حسابداري 8 - 

 روزانه 14494  دانشگاه قم حسابداري 10 - فقط زن
 روزانه 14495  دانشگاه قم حسابداري 10 - فقط مرد

 روزانه 14496  سنندج -دانشگاه كردستان  حسابداري 23 - 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1حسابداري (كد ضريب  - 1134 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 14497  خرم آباد -دانشگاه لرستان  حسابداري 7 - 
 روزانه 14498  بابلسر -دانشگاه مازندران  حسابداري 14 - 
 روزانه 14499  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  حسابداري 11 - 
 روزانه 14500  دانشگاه يزد حسابداري 8 - 
 نوبت دوم 14501  دانشگاه اروميه حسابداري 2 - 
 نوبت دوم 14502  دانشگاه اصفهان حسابداري 4 - 

 نوبت دوم 14503  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  حسابداري 9 - فقط زن
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 فقط زن -
 حسابداري 5 -

تهران (محل  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 نوبت دوم 14504  تحصيل شعبه اروميه)

 نوبت دوم 14505  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  حسابداري 3 - 
 نوبت دوم 14506  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  حسابداري 4 - 
 نوبت دوم 14507  دانشگاه تبريز حسابداري 2 - 
 نوبت دوم 14508  دانشگاه تهران حسابداري 6 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 14509  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حسابداري 2 -
 نوبت دوم 14510  تهران -دانشگاه خوارزمي  حسابداري 4 - تحصيل تهران محل

 نوبت دوم 14511  دانشگاه سمنان حسابداري 2 - 
 نوبت دوم 14512  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري 3 - 
 نوبت دوم 14513  دانشگاه فردوسي مشهد حسابداري 2 - 
 نوبت دوم 14514  سنندج -دانشگاه كردستان  حسابداري 3 - 
 نوبت دوم 14515  بابلسر -دانشگاه مازندران  حسابداري 7 - 
 نوبت دوم 14516  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  حسابداري 10 - 
 نوبت دوم 14517  دانشگاه يزد حسابداري 4 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي 14518  تحصيل پرديس فارابي قم)دانشگاه تهران (محل  حسابداري 40 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14519  دانشگاه اروميه حسابداري 6 -
 پرديس خودگردان 14520  دانشگاه اصفهان حسابداري 1 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14521  دانشگاه تربيت مدرس حسابداري 5 -

 حسابداري 14 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 14522  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14523  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  حسابداري 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14524  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  حسابداري 10 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14525  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابداري 7 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14526  دانشگاه شيراز حسابداري 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14527  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري 8 -

محل تحصيل  -فقط مرد 
پرديس خودگردان 

 دانشگاه
 پرديس خودگردان 14528  دانشگاه قم حسابداري 10 -

 پرديس خودگردان 14529  دانشگاه قم حسابداري 10 - فقط زن
محل تحصيل پرديس 

 دانشگاهخودگردان 
 پرديس خودگردان 14530  بابلسر -دانشگاه مازندران  حسابداري 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14531  دانشگاه يزد حسابداري 6 -
 پيام نور 14532  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  حسابداري 20 - 
 پيام نور 14533  تهران غرب -پيام نور استان تهران  دانشگاه حسابداري 20 - 
 پيام نور 14534  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  حسابداري 20 - 
 پيام نور 14535  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  حسابداري 20 - 
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 ) 1حسابداري (كد ضريب  - 1134 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 پيام نور 14536  مركز اوز -دانشگاه پيام نور استان فارس  حسابداري 20 - 
 پيام نور 14537  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  حسابداري 20 - 
 پيام نور 14538  واحد ابوموسي -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  حسابداري 20 - 
 پيام نور 14539  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  حسابداري 20 - 
 مجازي پيام نور 14540  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  حسابداري 40 - آموزش محور

 مجازي پيام نور 14541  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  حسابداري 40 - محورآموزش 
 مجازي پيام نور 14542  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  حسابداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 14543  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  حسابداري 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 14544  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14545  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  حسابداري 20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 14546  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14547  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  حسابداري 20 - مردفقط 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط زن -

 غيرانتفاعي 14548  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14549  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14550  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  حسابداري 18 - 
 غيرانتفاعي 14551  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14552  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14553  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14554  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14555  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14556  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14557  اروميه -آذرآبادگان موسسه غيرانتفاعي  حسابداري 15 - 
 غيرانتفاعي 14558  موسسه غيرانتفاعي آمل حسابداري 10 - 
 غيرانتفاعي 14559  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14560  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  حسابداري 19 - 
 غيرانتفاعي 14561  گرمسار -غيرانتفاعي اديبان موسسه  حسابداري 18 - 
 غيرانتفاعي 14562  تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  حسابداري 10 - 
 غيرانتفاعي 14563  جهرم -موسسه غيرانتفاعي انديشه  حسابداري 6 - 
 غيرانتفاعي 14564  قروه -موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  حسابداري 6 - 
 غيرانتفاعي 14565  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14566  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14567  مهر فارس -موسسه غيرانتفاعي پارس  حسابداري 5 - 
 غيرانتفاعي 14568  بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14569  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  حسابداري 10 - 
 غيرانتفاعي 14570  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14571  ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  حسابداري 13 - 
 غيرانتفاعي 14572  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  حسابداري 14 - 
 غيرانتفاعي 14573  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14574  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14575  ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  حسابداري 15 - 
 غيرانتفاعي 14576  ساري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  حسابداري 10 - 
 غيرانتفاعي 14577  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14578  ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه  حسابداري 12 - 
 غيرانتفاعي 14579  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14580  موسسه غيرانتفاعي شاهرود حسابداري 14 - 
 غيرانتفاعي 14581  گنبدكاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  حسابداري 10 - 
 غيرانتفاعي 14582  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي حسابداري 5 - 

 غيرانتفاعي 14583  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حسابداري 10 - فقط زن
 غيرانتفاعي 14584  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حسابداري 10 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 14585  مشهد -موسسه غيرانتفاعي عطار  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14586  بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  حسابداري 12 - 
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 ) 1حسابداري (كد ضريب  - 1134 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 غيرانتفاعي 14587  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  حسابداري 6 - 
 غيرانتفاعي 14588  كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14589  اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14590  تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فّناوري شمس  حسابداري 4 - 
 غيرانتفاعي 14591  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14592  مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  حسابداري 18 - 
 غيرانتفاعي 14593  كرمان -موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان  حسابداري 14 - 
 غيرانتفاعي 14594  لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  حسابداري 12 - 

محل تحصيل واحد قزوين  غيرانتفاعي 14595  موسسه غيرانتفاعي كار حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14596  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي كبير غرب حسابداري 4 - 
 غيرانتفاعي 14597  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14598  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14599  سنندج -موسسه غيرانتفاعي ماد  حسابداري 4 - 
 غيرانتفاعي 14600  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14601  شهركرد -موسسه غيرانتفاعي نور هدايت  حسابداري 9 - 
 غيرانتفاعي 14602  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  حسابداري 10 - 
 غيرانتفاعي 14603  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  حسابداري 15 - 
 غيرانتفاعي 14604  اصفهان -هشت بهشت اصفهان پويا موسسه غيرانتفاعي  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14605  بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  حسابداري 4 - 

 غيرانتفاعي 14606  موسسه غير انتفاعي فاطميه شيراز (ويژه خواهران) حسابداري 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 14607  آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  حسابداري 4 - 
 غيرانتفاعي 14608  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  حسابداري 17 - 

 غيرانتفاعي 14609  موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) حسابداري 15 - فقط زن
محل تحصيل  -فقط مرد 

 واحد دماوند
 غيرانتفاعي 14610  موسسه غيرانتفاعي ارشاد حسابداري 14 -

 غيرانتفاعي 14611  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14612  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14613  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر  حسابداري 19 - 
 غيرانتفاعي 14614  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14615  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  حسابداري 19 - 
 غيرانتفاعي 14616  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14617  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14618  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14619  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  حسابداري 15 - 
 غيرانتفاعي 14620 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14621  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14622  شيراز -غيرانتفاعي حافظ موسسه  حسابداري 16 - 
 غيرانتفاعي 14623  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  حسابداري 18 - 
 غيرانتفاعي 14624  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  حسابداري 11 - 
 غيرانتفاعي 14625  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي دانا  حسابداري 6 - 
 غيرانتفاعي 14626  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14627  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  حسابداري 10 - 
 غيرانتفاعي 14628  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14629  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14630  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14631  موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرج حسابداري 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 14632  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14633  تبريز -غيرانتفاعي سراج موسسه  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14634  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  حسابداري 10 - 
 غيرانتفاعي 14635  گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد  حسابداري 15 - 
 غيرانتفاعي 14636  قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  حسابداري 9 - 
 غيرانتفاعي 14637  تنكابن -غيرانتفاعي شفق  موسسه حسابداري 10 - 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1حسابداري (كد ضريب  - 1134 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 غيرانتفاعي 14638  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14639  موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس حسابداري 8 - 
 غيرانتفاعي 14640  نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  حسابداري 10 - 
 غيرانتفاعي 14641 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  حسابداري 16 - 
 غيرانتفاعي 14642  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14643  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  حسابداري 15 - 
 غيرانتفاعي 14644  سمنان -موسسه غيرانتفاعي فضيلت  حسابداري 9 - 
 غيرانتفاعي 14645  اصفهانخميني شهر  -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  حسابداري 15 - 
 غيرانتفاعي 14646  موسسه غيرانتفاعي قشم حسابداري 4 - 
 غيرانتفاعي 14647  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  حسابداري 12 - 
 غيرانتفاعي 14648  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14649  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني حسابداري 15 - 
 غيرانتفاعي 14650  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  حسابداري 15 - 
 غيرانتفاعي 14651  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14652  كرمان -موسسه غيرانتفاعي مهر  حسابداري 10 - 
 غيرانتفاعي 14653  آستانه اشرفيه -مهر آستان موسسه غيرانتفاعي  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14654  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان  حسابداري 4 - 
 مجازي غيرانتفاعي 14655  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  حسابداري 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 14656 تهران -دانش موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر  حسابداري 25 - آموزش محور

 ) 2حسابداري (كد ضريب  - 1134
 روزانه 14657  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  حسابرسي 9 -  فقط زن

 روزانه 14658  تهران -دانشگاه خوارزمي  حسابرسي 10 - محل تحصيل تهران
 روزانه 14659  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابرسي 6 - 
 روزانه 14660  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابرسي 6 - 
 روزانه 14661  دانشگاه فردوسي مشهد حسابرسي 7 - 

 نوبت دوم 14662  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  حسابرسي 3 - فقط زن
 نوبت دوم 14663  تهران -دانشگاه خوارزمي  حسابرسي 4 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 14664  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابرسي 4 - 
 نوبت دوم 14665  دانشگاه فردوسي مشهد حسابرسي 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14666  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابرسي 6 -
 پيام نور 14667  غربتهران  -دانشگاه پيام نور استان تهران  حسابرسي 20 - 
 پيام نور 14668  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14669  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14670  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  حسابرسي 20 - 

 غيرانتفاعي 14671  مشهد -غيرانتفاعي امام رضا(ع) دانشگاه  حسابرسي 20 - فقط مرد
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 فقط زن -
 غيرانتفاعي 14672  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  حسابرسي 20 -

 غيرانتفاعي 14673  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14674  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  حسابرسي 15 - 
 غيرانتفاعي 14675  تبريز -موسسه غيرانتفاعي الغدير حسابرسي 12 - 
 غيرانتفاعي 14676  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  حسابرسي 1 - 
 غيرانتفاعي 14677  ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  حسابرسي 10 - 
 غيرانتفاعي 14678  بجنورد -غيرانتفاعي حكيمان موسسه  حسابرسي 7 - 
 غيرانتفاعي 14679  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  حسابرسي 10 - 
 غيرانتفاعي 14680  ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه  حسابرسي 8 - 

 غيرانتفاعي 14681  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حسابرسي 8 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 14682  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حسابرسي 8 - فقط زن

 غيرانتفاعي 14683  بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  حسابرسي 8 - 
محل تحصيل واحد قزوين  غيرانتفاعي 14684  موسسه غيرانتفاعي كار حسابرسي 15 -

 غيرانتفاعي 14685  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14686  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  حسابرسي 20 - 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2حسابداري (كد ضريب  - 1134 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 غيرانتفاعي 14687  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  حسابرسي 15 - 
 غيرانتفاعي 14688  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  حسابرسي 15 - 
 غيرانتفاعي 14689  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14690 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  حسابرسي 6 - 
 غيرانتفاعي 14691  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  حسابرسي 14 - 
 غيرانتفاعي 14692  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  حسابرسي 5 - 
 غيرانتفاعي 14693  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14694  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  حسابرسي 10 - 
 غيرانتفاعي 14695  گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد  حسابرسي 15 - 
 غيرانتفاعي 14696  قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  حسابرسي 5 - 
 غيرانتفاعي 14697  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  حسابرسي 3 - 
 غيرانتفاعي 14698  نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  حسابرسي 10 - 
 غيرانتفاعي 14699 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  حسابرسي 16 - 
 غيرانتفاعي 14700  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  حسابرسي 6 - 
 غيرانتفاعي 14701  كرمان -موسسه غيرانتفاعي مهر  حسابرسي 10 - 

 ) 3ضريب حسابداري (كد  - 1134
 روزانه 14702  دانشگاه اروميه حسابداري مديريت 8 -  

 روزانه 14703  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  حسابداري مديريت - 9 فقط زن
 روزانه 14704  دانشگاه ايالم حسابداري مديريت 10 - 
 روزانه 14705  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابداري مديريت 6 - 
 روزانه 14706  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري مديريت 6 - 
 روزانه 14707  دانشگاه فردوسي مشهد حسابداري مديريت 7 - 
 نوبت دوم 14708  دانشگاه اروميه حسابداري مديريت 2 - 

 نوبت دوم 14709  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  حسابداري مديريت - 3 فقط زن
 نوبت دوم 14710  دانشگاه ايالم حسابداري مديريت 8 - 
 نوبت دوم 14711  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري مديريت 4 - 
 نوبت دوم 14712  دانشگاه فردوسي مشهد حسابداري مديريت 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14713  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابداري مديريت 6 -
 غيرانتفاعي 14714  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14715  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14716  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14717  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  مديريتحسابداري  17 - 
 غيرانتفاعي 14718  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  حسابداري مديريت 5 - 
 غيرانتفاعي 14719  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  حسابداري مديريت 10 - 
 غيرانتفاعي 14720  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14721  گنبدكاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  حسابداري مديريت 5 - 
 غيرانتفاعي 14722  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  حسابداري مديريت 20 - 

محل تحصيل واحد قزوين  غيرانتفاعي 14723  موسسه غيرانتفاعي كار حسابداري مديريت 15 -
 غيرانتفاعي 14724  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14725  آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  حسابداري مديريت 4 - 
 غيرانتفاعي 14726  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14727  مشهد -غيرانتفاعي تابران موسسه  حسابداري مديريت 15 - 
 غيرانتفاعي 14728 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  حسابداري مديريت 7 - 
 غيرانتفاعي 14729  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14730  قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  حسابداري مديريت 1 - 

 ) 4حسابداري (كد ضريب  - 1134
 روزانه 14731  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري بخش عمومي 8 -  

 نوبت دوم 14732  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري بخش عمومي 3 - 
 پرديس خودگردان 14733  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري بخش عمومي 8 - 
 غيرانتفاعي 14734  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  حسابداري بخش عمومي 20 - 

 غيرانتفاعي 14735  موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرج حسابداري بخش عمومي 20 - فقط زن
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  ) 1مطالعات زنان (كد ضريب  - 1137

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 14736  دانشگاه اصفهان مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 5 -  

 روزانه 14737  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 9 - فقط زن
 روزانه 14738  دانشگاه تربيت مدرس مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 3 - 
 روزانه 14739  دانشگاه تربيت مدرس مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 2 - فاقد خوابگاه

 روزانه 14740  تهران -دانشگاه خوارزمي  مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 4 - محل تحصيل تهران
 روزانه 14741  دانشگاه اصفهان مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 5 - 

 روزانه 14742  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 9 - فقط زن
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 فقط زن -
 مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 7 -

تهران (محل  -خواهران) دانشگاه الزهرا(س) (ويژه 
 روزانه 14743  تحصيل شعبه اروميه)

 روزانه 14744  دانشگاه تهران مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 6 - 
 روزانه 14745  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 6 - 
 روزانه 14746  تبريز -آذربايجان دانشگاه شهيد مدني  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 10 - 
 روزانه 14747  دانشگاه شيراز مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 6 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 14748  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 10 -
 نوبت دوم 14749  اصفهاندانشگاه  مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 4 - 

 نوبت دوم 14750  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 2 - فقط زن
 نوبت دوم 14751  تهران -دانشگاه خوارزمي  مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 3 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 14752  دانشگاه اصفهان خانوادهمطالعات زنان گرايش زن و  2 - 
 نوبت دوم 14753  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 2 - فقط زن

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط زن -

 مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 1 -
تهران (محل  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 نوبت دوم 14754  تحصيل شعبه اروميه)
 نوبت دوم 14755  دانشگاه تهران مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 5 - 
 نوبت دوم 14756  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 2 - 
 نوبت دوم 14757  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 3 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 14758  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 8 -
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14759  دانشگاه تربيت مدرس مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 1 -

دفترچهتوضيحات در انتهاي   غيرانتفاعي 14760  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 15 -
شرايط در انتهاي دفترچه 

 فقط زن -
 غيرانتفاعي 14761  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 20 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 14762  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 15 -
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 آموزش محور -
 مجازي غيرانتفاعي 14763  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 20 -

 دفترچهتوضيحات در انتهاي 
 آموزش محور -

 مجازي غيرانتفاعي 14764  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 20 -

 ) 1علوم ارتباطات اجتماعي (كد ضريب  - 1138
 روزانه 14765  دانشگاه تهران اجتماعي ارتباطاتعلوم  6 -  

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 14766  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران اجتماعي ارتباطاتعلوم  5 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 روزانه 14767  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران اجتماعي ارتباطاتعلوم  2 -
 روزانه 14768  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اجتماعي ارتباطاتعلوم  10 - 
 روزانه 14769  دانشگاه فردوسي مشهد اجتماعي ارتباطاتعلوم  5 - 
 روزانه 14770  دانشگاه تهران مطالعات فرهنگي و رسانه 6 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 شرايط در انتهاي دفترچه -
 روزانه 14771  تهران -حسين (ع ) دانشگاه جامع امام  مطالعات فرهنگي و رسانه 20 -

 روزانه 14772  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات فرهنگي و رسانه 10 - 
 نوبت دوم 14773  دانشگاه تهران اجتماعي ارتباطاتعلوم  5 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 14774  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران اجتماعي ارتباطاتعلوم  2 -
 نوبت دوم 14775  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اجتماعي ارتباطاتعلوم  8 - 
 نوبت دوم 14776  دانشگاه فردوسي مشهد اجتماعي ارتباطاتعلوم  2 - 
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 ) 1علوم ارتباطات اجتماعي (كد ضريب  - 1138 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 14777  دانشگاه تهران مطالعات فرهنگي و رسانه 5 - 
 نوبت دوم 14778  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات فرهنگي و رسانه 8 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14779  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اجتماعي ارتباطاتعلوم  10 -
 غيرانتفاعي 14780  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي اهل بيت(ع)  اجتماعي ارتباطاتعلوم  3 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 غيرانتفاعي 14781  تهران -رفاه(ويژه خواهران) دانشكده غيرانتفاعي  اجتماعي ارتباطاتعلوم  20 -
 غيرانتفاعي 14782  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  اجتماعي ارتباطاتعلوم  15 - 
 غيرانتفاعي 14783  آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  اجتماعي ارتباطاتعلوم  11 - 
 غيرانتفاعي 14784  اصفهان -پژوهان پيشرو  موسسه غيرانتفاعي دانش اجتماعي ارتباطاتعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 14785  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  اجتماعي ارتباطاتعلوم  12 - 
 - 2 

اجتماعي گرايش تبليغات  ارتباطاتعلوم 
 فرهنگي

 غيرانتفاعي 14786  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك 

 غيرانتفاعي 14787  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  گرايش حج و زيارت ارتباطات 15 - محل تحصيل واحد قم
 غيرانتفاعي 14788  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  علوم شناختي گرايش رسانه 7 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 14789  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  تبليغ و ارتباطات فرهنگي 20 -
 غيرانتفاعي 14790  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  تبليغ و ارتباطات فرهنگي 12 - 

فقط مرد -آموزش محور   مجازي غيرانتفاعي 14791  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  ارتباطات گرايش حج و زيارت 25 -
توضيحات در انتهاي دفترچه 

 فقط زن -آموزش محور  -
 مجازي غيرانتفاعي 14792  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  ارتباطات گرايش حج و زيارت 25 -

 ) 2علوم ارتباطات اجتماعي (كد ضريب  - 1138
 روزانه 14793  دانشگاه تهران مديريت رسانه 5 -  

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 روزانه 14795  اسالمي ايراندانشگاه صدا و سيماي جمهوري  مديريت رسانه 2 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 14794  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مديريت رسانه 17 -
 روزانه 14796  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت رسانه 10 - 
 نوبت دوم 14797  دانشگاه تهران مديريت رسانه 2 - 

انتهاي دفترچهشرايط در   نوبت دوم 14798  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مديريت رسانه 2 -
 نوبت دوم 14799  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت رسانه 8 - 
 مديريت رسانه 5 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 14800  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پيام نور 14801  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت رسانه 20 - 
 مجازي پيام نور 14802  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت رسانه 40 - آموزش محور

شرايط در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 14803  قم -)  دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع مديريت رسانه 20 -
 غيرانتفاعي 14804  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  مديريت رسانه 17 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 14805  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مديريت رسانه 15 -
 ) 3علوم ارتباطات اجتماعي (كد ضريب  - 1138

 روزانه 14806  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  نگاريروزنامه 10 -  
شرايط در انتهاي دفترچه 

 فقط زن -
 روزانه 14808  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران روزنامه نگاري راديو و تلويزيون 2 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 14807  جمهوري اسالمي ايراندانشگاه صدا و سيماي  روزنامه نگاري راديو و تلويزيون 8 -
 نوبت دوم 14809  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  نگاريروزنامه 8 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 14810  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران روزنامه نگاري راديو و تلويزيون 2 -
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14811  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  نگاريروزنامه 10 -
 پيام نور 14812  مركز سميرم -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  نگاريروزنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 14813  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  نگاريروزنامه 15 - 

 ) 1مددكاري اجتماعي (كد ضريب  - 1139
 روزانه 14814  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مددكاري اجتماعي 10 -  شرايط در انتهاي دفترچه
شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 14815  دانشگاه يزد مددكاري اجتماعي 4 -
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 ) 1مددكاري اجتماعي (كد ضريب  - 1139 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 14816  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت خدمات اجتماعي 8 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 14817  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مددكاري اجتماعي 8 -
دفترچهشرايط در انتهاي   نوبت دوم 14818  دانشگاه يزد مددكاري اجتماعي 3 -

 نوبت دوم 14819  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت خدمات اجتماعي 4 - 
 غيرانتفاعي 14820  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي  مددكاري اجتماعي 20 - فاقد شرط مصاحبه

فقط زن -فاقد شرط مصاحبه   غيرانتفاعي 14821  مشهد -موسسه غيرانتفاعي آرمان رضوي (ويژه خواهران)  اجتماعيمددكاري  20 -
 ) 1مديريت (كد ضريب  - 1142

 روزانه 14822  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 6 -  
 روزانه 14823  دانشگاه اصفهان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 7 - 

 روزانه 14824  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بازرگاني گرايش بازاريابيمديريت  9 - فقط زن
 روزانه 14825  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 9 - 
 روزانه 14826  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 3 - 
 روزانه 14827  تهراندانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - 
 روزانه 14828  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 روزانه 14829  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - 
 روزانه 14830  دانشگاه زنجان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - 
 روزانه 14831  دانشگاه سمنان بازرگاني گرايش بازاريابيمديريت  10 - 
 روزانه 14832  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 6 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 14833  تهران -دانشگاه شاهد  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 6 -
 روزانه 14834  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  گرايش بازاريابيمديريت بازرگاني  3 - 
 روزانه 14835  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 6 - 
 روزانه 14836  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 7 - 
 روزانه 14837  دانشگاه شيراز مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 - 
 روزانه 14838  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 6 - 

 روزانه 14839  دانشگاه قم مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - فقط مرد
 روزانه 14840  دانشگاه قم مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - فقط زن

 روزانه 14841  سنندج -دانشگاه كردستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 7 - 
 روزانه 14842  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 9 - 
 روزانه 14843  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 7 - 
 روزانه 14844  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 - 
 روزانه 14845  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 12 - 
 روزانه 14846  دانشگاه مالير مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 روزانه 14847  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 روزانه 14848  دانشگاه يزد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 - 

 مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 7 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) 

 روزانه 14849  قم -(ويژه خواهران) 

 روزانه 14850  تهران -دانشگاه خوارزمي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 5 - محل تحصيل تهران
شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 14851  تهران -دانشگاه شاهد  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 6 -

 روزانه 14852  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 6 - 
 روزانه 14853  بابلسر -دانشگاه مازندران  الملليگرايش بازرگاني بينمديريت بازرگاني  3 - 

 الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 7 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) 

 روزانه 14854  قم -(ويژه خواهران) 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 14855  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) الكترونيكيمديريت بازرگاني گرايش تجارت  4 -
 روزانه 14856  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 6 - 

 مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 7 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) 

 روزانه 14857  قم -خواهران) (ويژه 
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 6 -   روزانه 14858  دانشگاه اروميه
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 9 -   روزانه 14859  دانشگاه ايالم
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 3 -   روزانه 14860  دانشگاه تربيت مدرس

مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 3 - خوابگاهفاقد   روزانه 14861  دانشگاه تربيت مدرس
محل تحصيل دانشكده 

 مديريت تهران
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 5 -  روزانه 14862  دانشگاه تهران



 
 

 149  

 

  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مديريت (كد ضريب  - 1142 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 شرايط در انتهاي دفترچه -
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 15 -  روزانه 14863  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 -   روزانه 14864  بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 11 -   روزانه 14865  دانشگاه زنجان

شرايط در انتهاي دفترچه مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 6 -  روزانه 14866  تهران -دانشگاه شاهد 
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 6 -   روزانه 14867  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 6 -   روزانه 14868  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 7 -   روزانه 14869  دانشگاه فردوسي مشهد

مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 10 - فقط زن  روزانه 14870  دانشگاه قم
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 3 -   روزانه 14871  سنندج -دانشگاه كردستان 
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 -   روزانه 14872  رشت -دانشگاه گيالن 
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 -   روزانه 14873  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 12 -   روزانه 14874  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 -   روزانه 14875  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 7 - فقط زن دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) 
 روزانه 14876  قم -(ويژه خواهران) 

مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 6 -   روزانه 14877  دانشگاه اروميه

مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 7 - فقط زن انساني و هنر حضرت معصومه(س)  دانشكده علوم
 روزانه 14878  قم -(ويژه خواهران) 

 روزانه 14879  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 9 - 
 روزانه 14880  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 6 - 
 روزانه 14881  اهواز -چمران دانشگاه شهيد  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - 

 روزانه 14882  دانشگاه قم مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 10 - فقط مرد
 روزانه 14883  سنندج -دانشگاه كردستان  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 11 - 
 روزانه 14884  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - 

 مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 7 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) 

 روزانه 14885  قم -(ويژه خواهران) 
 نوبت دوم 14886  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 - 
 نوبت دوم 14887  دانشگاه اصفهان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 - 

 نوبت دوم 14888  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 3 - فقط زن
 نوبت دوم 14889  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 3 - 
 نوبت دوم 14890  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 - 
 نوبت دوم 14891  دانشگاه تهران گرايش بازاريابيمديريت بازرگاني  2 - 
 نوبت دوم 14892  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - 
 نوبت دوم 14893  دانشگاه زنجان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 - 
دومنوبت  14894  دانشگاه سمنان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 1 -   

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 14895  تهران -دانشگاه شاهد  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 -
 نوبت دوم 14896  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 - 
دومنوبت  14897  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 -   
 نوبت دوم 14898  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 - 
 نوبت دوم 14899  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 - 
 نوبت دوم 14900  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 1 - 
 نوبت دوم 14901  دانشگاه مالير بازرگاني گرايش بازاريابيمديريت  5 - 
 نوبت دوم 14902  دانشگاه يزد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 - 

 مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 3 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) 

 نوبت دوم 14903  قم -(ويژه خواهران) 

 نوبت دوم 14904  تهران -دانشگاه خوارزمي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 4 - محل تحصيل تهران
شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 14905  تهران -دانشگاه شاهد  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 2 -

 نوبت دوم 14906  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 2 - 
 نوبت دوم 14907  بابلسر -دانشگاه مازندران  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 1 - 

 الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 3 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) 

 نوبت دوم 14908  قم -(ويژه خواهران) 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مديريت (كد ضريب  - 1142 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 14909  فارابي قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 2 -
 نوبت دوم 14910  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 4 - 

 مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 3 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) 

 نوبت دوم 14911  قم -(ويژه خواهران) 
بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك مديريت 2 -   نوبت دوم 14912  دانشگاه اروميه
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 3 -   نوبت دوم 14913  دانشگاه ايالم

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 2 -  نوبت دوم 14914  دانشگاه تهران
بازرگاني گرايش مديريت استراتژيكمديريت  2 -   نوبت دوم 14915  دانشگاه زنجان

شرايط در انتهاي دفترچه مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 2 -  نوبت دوم 14916  تهران -دانشگاه شاهد 
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 2 -   نوبت دوم 14917  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 4 -   نوبت دوم 14918  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 1 -   نوبت دوم 14919  دانشگاه فردوسي مشهد
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 4 -   نوبت دوم 14920  رشت -دانشگاه گيالن 

مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 3 - فقط زن دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) 
 نوبت دوم 14921  قم -(ويژه خواهران) 

مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 2 -   نوبت دوم 14922  دانشگاه اروميه

مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 3 - فقط زن انساني و هنر حضرت معصومه(س) دانشكده علوم 
 نوبت دوم 14923  قم -(ويژه خواهران) 

 نوبت دوم 14924  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 3 - 

 مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 3 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) 

 نوبت دوم 14925  قم -(ويژه خواهران) 

محل  -محور  آموزش
تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

 مجازي 14926  دانشگاه تهران مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 30 -

 مجازي 14927  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 40 - آموزش محور
 مجازي 14928  دانشگاه تربيت مدرس الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 30 - آموزش محور
محل  -آموزش محور 

تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

 مجازي 14929  دانشگاه تهران الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 30 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي 14930  تحصيل پرديس فارابي قم)دانشگاه تهران (محل  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 40 -
 پرديس خودگردان 14931  دانشگاه اصفهان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 1 - 

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 14932  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 3 -

 بازاريابيمديريت بازرگاني گرايش  5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 14933  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14934  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 3 -

دفترچه شرايط در انتهاي 
محل تحصيل پرديس  -

 خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14935  تهران -دانشگاه شاهد  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14936  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14937  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14938  دانشگاه شيراز مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14939  رشت -دانشگاه گيالن  بازرگاني گرايش بازاريابيمديريت  8 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14940  دانشگاه يزد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 -



 
 

 151  

 

  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مديريت (كد ضريب  - 1142 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل پرديس  -

 خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14941  تهران -دانشگاه شاهد  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14942  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 5 -  پرديس خودگردان 14943  دانشگاه اروميه

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

بازرگاني گرايش مديريت استراتژيكمديريت  6 -  پرديس خودگردان 14944  دانشگاه تربيت مدرس

مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 5 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 14945  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

شرايط در انتهاي دفترچه 
 محل تحصيل پرديس -

 خودگردان دانشگاه
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 5 -  پرديس خودگردان 14946  تهران -دانشگاه شاهد 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 3 -  پرديس خودگردان 14947  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاهخودگردان 

مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 5 -  پرديس خودگردان 14948  دانشگاه اروميه
 پيام نور 14949  مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 14950  مركز وزوان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 پيام نور 14951  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 14952  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 14953  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 14954  مركز قوچان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 پيام نور 14955  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 14956  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 14957  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 14958  مركز بويين زهرا -استان قزوين دانشگاه پيام نور  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 پيام نور 14959  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 14960  واحد علي آباد كتول -دانشگاه پيام نور استان گلستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 پيام نور 14961  مركز الشتر -دانشگاه پيام نور استان لرستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 پيام نور 14962  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 14963  واحد جويبار -مازندران دانشگاه پيام نور استان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 پيام نور 14964  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 پيام نور 14965  واحد نكا -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 پيام نور 14966  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  بازرگاني گرايش بازاريابيمديريت  8 - 
 پيام نور 14967  مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 
 پيام نور 14968  مركز كرج -استان البرز دانشگاه پيام نور  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 
 پيام نور 14969  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
نورپيام  14970  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 -   
 پيام نور 14971  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 
 پيام نور 14972  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 
 پيام نور 14973  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  الملليبينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني  8 - 
 پيام نور 14974  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 
 پيام نور 14975  مركز بابل -مازندران دانشگاه پيام نور استان  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 
 پيام نور 14976 مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
نورپيام  14977  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 -   
 پيام نور 14978  مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 - 
 پيام نور 14979  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 - 
 پيام نور 14980  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 - 
 پيام نور 14981  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 - 
 پيام نور 14982  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 - 
 پيام نور 14983  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 - 
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 پيام نور 14984  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 - 
 پيام نور 14985  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 - 
 پيام نور 14986  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكيمديريت  8 - 
 پيام نور 14987  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 - 
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 -   پيام نور 14988  مركز خوانسار -استان اصفهان دانشگاه پيام نور 
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 -   پيام نور 14989  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 -   پيام نور 14990  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 -   پيام نور 14991  مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 -   پيام نور 14992  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 -   پيام نور 14993  مركز نيشابور -استان خراسان رضوي دانشگاه پيام نور 
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 -   پيام نور 14994  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 -  نورپيام  14995  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه   
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 -   پيام نور 14996  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 -   پيام نور 14997  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 -   پيام نور 14998  مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 -   پيام نور 14999  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 -   پيام نور 15000  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 -   پيام نور 15001  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 -   پيام نور 15002  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 -   پيام نور 15003  مركز گرمسار -پيام نور استان سمنان  دانشگاه
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 -   پيام نور 15004  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 -  نورپيام  15005  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران   
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 -   پيام نور 15006  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 پيام نور 15007  مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - 
 پيام نور 15008  مركز كرج -استان البرز  دانشگاه پيام نور مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - 
 پيام نور 15009  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - 
 پيام نور 15010  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - 
 پيام نور 15011  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  كارآفرينيمديريت بازرگاني گرايش  8 - 
 پيام نور 15012  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - 
 پيام نور 15013  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - 
 پيام نور 15014  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - 
 پيام نور 15015  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - 
 غيرانتفاعي 15016  تهران -غيرانتفاعي خاتم دانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15017  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 15018  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15019  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - فقط مرد

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط زن -

 غيرانتفاعي 15020  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15021  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار بازرگاني گرايش بازاريابيمديريت  20 - 
 غيرانتفاعي 15022  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 18 - 
 غيرانتفاعي 15023  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 

 غيرانتفاعي 15024  دانشگاه غيرانتفاعي عدالت مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 12 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 15025  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15026  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15027  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15028  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - 
 غيرانتفاعي 15029  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  بازاريابيمديريت بازرگاني گرايش  20 - 
 غيرانتفاعي 15030  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - 
 غيرانتفاعي 15031  تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 14 - 
 غيرانتفاعي 15032  تبريز -موسسه غيرانتفاعي الغدير بازرگاني گرايش بازاريابيمديريت  8 - 
 غيرانتفاعي 15033  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15034  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 18 - 
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 غيرانتفاعي 15035  مهر فارس -موسسه غيرانتفاعي پارس  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - 
 غيرانتفاعي 15036  بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15037  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - 
 غيرانتفاعي 15038 تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - 
 غيرانتفاعي 15039  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15040  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15041  ساوه -غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو موسسه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 13 - 
 غيرانتفاعي 15042  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 14 - 
 غيرانتفاعي 15043  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15044  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  بازاريابيمديريت بازرگاني گرايش  20 - 
 غيرانتفاعي 15045  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 12 - 
 غيرانتفاعي 15046  ساري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15047  كرمان -موسسه غيرانتفاعي رسالت  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - 
 غيرانتفاعي 15048  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15049  ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 18 - 
 غيرانتفاعي 15050  آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 9 - 
 غيرانتفاعي 15051  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15052  گنبدكاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 12 - 
 غيرانتفاعي 15053  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - 

 غيرانتفاعي 15054  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 15055  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  بازاريابيمديريت بازرگاني گرايش  8 - فقط زن

 غيرانتفاعي 15056  مشهد -موسسه غيرانتفاعي عطار  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15057  بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - 
 غيرانتفاعي 15058  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 13 - 
 غيرانتفاعي 15059  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15060  كرمان -موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - 
 غيرانتفاعي 15062  موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد خرمدره) مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 12 - 

محل تحصيل واحد قزوين  غيرانتفاعي 15061  موسسه غيرانتفاعي كار مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 -
 غيرانتفاعي 15063  رشت -غيرانتفاعي كوشيار موسسه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15064  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15065  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 14 - 
 غيرانتفاعي 15066  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - 
 غيرانتفاعي 15067  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - 
 غيرانتفاعي 15068  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 18 - 

 غيرانتفاعي 15069  موسسه غير انتفاعي فاطميه شيراز (ويژه خواهران) مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 15070  آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 - 

 غيرانتفاعي 15071  تحصيل واحد تهران)موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - فقط زن
محل تحصيل  -فقط مرد 

 واحد دماوند
 غيرانتفاعي 15072  موسسه غيرانتفاعي ارشاد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 -

 غيرانتفاعي 15073  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - 
 غيرانتفاعي 15074  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  بازرگاني گرايش بازاريابيمديريت  15 - 
 غيرانتفاعي 15075  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 7 - 
 غيرانتفاعي 15076  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - 
 غيرانتفاعي 15077  فردوس -موسسه غيرانتفاعي پيروزان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 6 - 
 غيرانتفاعي 15078  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 18 - 
 غيرانتفاعي 15079 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15080  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 13 - 
 غيرانتفاعي 15081  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 18 - 
 غيرانتفاعي 15082  بابل -غيرانتفاعي راه دانش موسسه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15083  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15084  رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15085  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز بازاريابيمديريت بازرگاني گرايش  20 - 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مديريت (كد ضريب  - 1142 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 غيرانتفاعي 15086  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 13 - 
 غيرانتفاعي 15087  گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15088  قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 غيرانتفاعي 15089  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  بازاريابيمديريت بازرگاني گرايش  20 - 
 غيرانتفاعي 15090  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15091  موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 11 - 
 غيرانتفاعي 15092  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 12 - 
 غيرانتفاعي 15093  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15094  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - 
 غيرانتفاعي 15095  سمنان -موسسه غيرانتفاعي فضيلت  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - 
 غيرانتفاعي 15096  موسسه غيرانتفاعي قشم مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 - 
 غيرانتفاعي 15097  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 12 - 
 غيرانتفاعي 15098  سمنان -موسسه غيرانتفاعي كومش  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 6 - 
 غيرانتفاعي 15099  همدان -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - 
 غيرانتفاعي 15100  آستانه اشرفيه -آستان موسسه غيرانتفاعي مهر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15101  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 - 
 غيرانتفاعي 15102  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15103  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي اهل بيت(ع)  الملليبازرگاني بينمديريت بازرگاني گرايش  4 - 
 غيرانتفاعي 15104  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15105  يزد -غيرانتفاعي علم و هنر دانشگاه  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15106  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 15 - 
 غيرانتفاعي 15107  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 19 - 
 غيرانتفاعي 15108  تبريز -موسسه غيرانتفاعي الغدير الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 
 غيرانتفاعي 15109  مهر فارس -موسسه غيرانتفاعي پارس  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 5 - 
 غيرانتفاعي 15110  بجنورد -حكيمان موسسه غيرانتفاعي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 9 - 
 غيرانتفاعي 15111  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15112  آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 9 - 
 غيرانتفاعي 15113  مشهد -موسسه غيرانتفاعي عطار  الملليگرايش بازرگاني بينمديريت بازرگاني  20 - 
 غيرانتفاعي 15114  بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 10 - 
 غيرانتفاعي 15115  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15116  مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15117  موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد خرمدره) الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 11 - 
 غيرانتفاعي 15118  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  الملليگرايش بازرگاني بينمديريت بازرگاني  20 - 
 غيرانتفاعي 15119  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 5 - 
 غيرانتفاعي 15120  اصفهان -اصفهان پويا موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 17 - 

 غيرانتفاعي 15121  موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 10 - فقط زن
محل تحصيل  -فقط مرد 

 واحد دماوند
 غيرانتفاعي 15122  ارشادموسسه غيرانتفاعي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 10 -

 غيرانتفاعي 15123  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 19 - 
 غيرانتفاعي 15124  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 7 - 
 غيرانتفاعي 15125  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  الملليبينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني  15 - 
 غيرانتفاعي 15126 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 7 - 
 غيرانتفاعي 15127  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15128  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 5 - 
 غيرانتفاعي 15129  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 
 غيرانتفاعي 15130  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  الملليبينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني  10 - 
 غيرانتفاعي 15131  قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 1 - 
 غيرانتفاعي 15132  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 6 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 15133  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 -
 غيرانتفاعي 15134  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 15 - 
 غيرانتفاعي 15135  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكيمديريت  20 - 
 غيرانتفاعي 15136  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 13 - 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مديريت (كد ضريب  - 1142 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 غيرانتفاعي 15137  موسسه غيرانتفاعي آمل مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 15 - 
 غيرانتفاعي 15138  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 4 - 
 غيرانتفاعي 15139  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 6 - 
 غيرانتفاعي 15140  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 10 - 
 غيرانتفاعي 15141  اصفهان -غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  موسسه مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 17 - 
 غيرانتفاعي 15142  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 
 غيرانتفاعي 15143  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 14 - 
 غيرانتفاعي 15144  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 18 - 
 غيرانتفاعي 15145 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 7 - 
 غيرانتفاعي 15146  قوچان -غيرانتفاعي حكيم نظامي موسسه  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 5 - 
 غيرانتفاعي 15147  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 18 - 
 غيرانتفاعي 15148  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 5 - 
 غيرانتفاعي 15149  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 10 - 
 غيرانتفاعي 15150 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 
 غيرانتفاعي 15151  كرمان -غيرانتفاعي مهر موسسه  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 10 - 
 غيرانتفاعي 15152  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 -  غيرانتفاعي 15153  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني 
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - فقط مرد  غيرانتفاعي 15154  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط زن -

مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 -  غيرانتفاعي 15155  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 -   غيرانتفاعي 15156  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي 
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 17 -   غيرانتفاعي 15157  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان 
استراتژيكمديريت بازرگاني گرايش مديريت  15 -   غيرانتفاعي 15158  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان 
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 13 -   غيرانتفاعي 15159  گنبدكاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان 

مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - فقط زن  غيرانتفاعي 15160  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 15 - فقط مرد  غيرانتفاعي 15161  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 

مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 15 -   غيرانتفاعي 15162  مشهد -موسسه غيرانتفاعي عطار 
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 4 -   غيرانتفاعي 15163  تبريز -غيرانتفاعي علم و فّناوري شمس موسسه 
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 -   غيرانتفاعي 15164  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي 

مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 10 - فقط زن  غيرانتفاعي 15165  موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران)
محل تحصيل  -فقط مرد 

 واحد دماوند
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 10 -  غيرانتفاعي 15166  موسسه غيرانتفاعي ارشاد

مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 15 -   غيرانتفاعي 15167  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير 
استراتژيكمديريت بازرگاني گرايش مديريت  7 -   غيرانتفاعي 15168  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك 
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 15 -   غيرانتفاعي 15169  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران 
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 18 -   غيرانتفاعي 15170  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني 
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 12 -   غيرانتفاعي 15171  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش 
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 5 -   غيرانتفاعي 15172  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال 
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 -   غيرانتفاعي 15173 فوالد شهر اصفهان -صنعتي فوالد موسسه غيرانتفاعي 
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 7 -   غيرانتفاعي 15174  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين 
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 6 -   غيرانتفاعي 15175  سمنان -موسسه غيرانتفاعي فضيلت 
بازرگاني گرايش بازرگاني داخليمديريت  9 -   غيرانتفاعي 15176  ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو 
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 -   غيرانتفاعي 15177  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر 
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 7 -   غيرانتفاعي 15178  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين 
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 4 -   غيرانتفاعي 15179  سمنان -موسسه غيرانتفاعي كومش 
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 20 -   غيرانتفاعي 15180  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار 
 غيرانتفاعي 15181  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 20 - 
 غيرانتفاعي 15182  كرمان -موسسه غيرانتفاعي رسالت  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 15 - 
 غيرانتفاعي 15183  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 20 - 
 غيرانتفاعي 15184  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  كارآفرينيمديريت بازرگاني گرايش  2 - 
 غيرانتفاعي 15185  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 15 - 
 غيرانتفاعي 15186 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 5 - 
 غيرانتفاعي 15187  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 10 - 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مديريت (كد ضريب  - 1142 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 غيرانتفاعي 15188  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  بازرگاني گرايش كارآفرينيمديريت  20 - 
 مجازي غيرانتفاعي 15189  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15190  تهران -غيرانتفاعي مجازي مهر البرز موسسه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15191  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي رايانه اي جهان نما مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15192  تهران -مجازي مهر البرز موسسه غيرانتفاعي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15193  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15194  تهران -البرز موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15195  اهواز -موسسه غيرانتفاعي مجازي برخط  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 40 - آموزش محور
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 40 - آموزش محور  مجازي غيرانتفاعي 15196  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز 
 مجازي غيرانتفاعي 15197  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 33 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15198 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 40 - آموزش محور

 ) 2مديريت (كد ضريب  - 1142
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 10 -    روزانه 15199  دانشگاه ايالم

مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 3 -   روزانه 15200  دانشگاه تربيت مدرس
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 3 - فاقد خوابگاه  روزانه 15201  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 6 -  روزانه 15202  دانشگاه تهران

توضيحات در انتهاي دفترچه مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 4 -  روزانه 15203  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)
گرايش توسعه منابع انساني مديريت دولتي 5 - محل تحصيل تهران  روزانه 15204  تهران -دانشگاه خوارزمي 

مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   روزانه 15205  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
شرايط در انتهاي دفترچه مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 6 -  روزانه 15206  تهران -دانشگاه شاهد 

مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 5 -   روزانه 15207  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 4 -   روزانه 15208  دانشگاه شيراز
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 6 -   روزانه 15209  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

شاغل مختص كاركنان 
برابر شرايط و  -مرد ناجا 

ضوابط اعالمي در دفترچه 
راهنماي آزموني صادره از 

دانشگاه علوم انتظامي 
شرايط در انتهاي  -امين. 

 فقط مرد -دفترچه 

مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 60 - نيروي انتظامي  -دانشگاه علوم انتظامي امين 
 روزانه 15210  جمهوري اسالمي ايران

مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   روزانه 15211  دانشگاه فردوسي مشهد
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 6 -   روزانه 15212  ايرانشهر -دانشگاه واليت 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   روزانه 15213  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

دانشكده محل تحصيل 
 مديريت تهران

 روزانه 15214  دانشگاه تهران مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 6 -
 روزانه 15215  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 7 - 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 6 -   روزانه 15216  دانشگاه تهران
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 7 -   روزانه 15217  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

شرايط در انتهاي دفترچه مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 6 -  روزانه 15218  تهران -دانشگاه شاهد 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   روزانه 15219  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 6 -   روزانه 15220  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 6 -   روزانه 15221  موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي
 روزانه 15222  دانشگاه اصفهان مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 3 - 
 روزانه 15223  دانشگاه ايالم مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 7 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 شرايط در انتهاي دفترچه -
 روزانه 26068  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 15 -

 روزانه 15224  دانشگاه زنجان دولتي گرايش مديريت تحولمديريت  11 - 
 روزانه 15225  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 4 - 
 روزانه 15226  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 20 -   روزانه 15227  دانشگاه اردكان



 
 

 157  

 

  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2مديريت (كد ضريب  - 1142 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 10 -   روزانه 15228  دانشگاه ايالم

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 6 -  روزانه 15229  دانشگاه تهران

توضيحات در انتهاي دفترچه مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 4 -  روزانه 15230  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)
گرايش مديريت رفتار سازمانيمديريت دولتي  9 -   روزانه 15231  دانشگاه زنجان
مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 6 -   روزانه 15232  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 -   روزانه 15233  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
 روزانه 15234  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت بحران 3 - 

پذيرفته شدگان در صورت 
دارا بودن شرايط عمومي و 
اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده 
در سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

تحصيل  محل -دفترچه 
 تهران

 روزانه 15235  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مديريت بحران 10 -

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيروهاي مسلح 

مي باشد به شرط 
برخورداري از شرايط 

عمومي و اختصاصي 
استخدامي نيروهاي مسلح 

 -جمهوري اسالمي ايران. 
شرايط در انتهاي دفترچه 

 فقط مرد -

 روزانه 15236  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران مديريت بحران 30 -

 روزانه 15237  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياستگذاري علم و فناوري 8 - 
 روزانه 15238  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  سياستگذاري علم و فناوري 9 - 
 روزانه 15239  تهران -صنعتي شريف دانشگاه  سياستگذاري علم و فناوري 3 - فاقد خوابگاه

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 شرايط در انتهاي دفترچه -
 روزانه 15240  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مديريت نظارت و بازرسي 8 -

مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 4 -   نوبت دوم 15241  دانشگاه ايالم
محل تحصيل دانشكده 

 مديريت تهران
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 3 -  نوبت دوم 15242  دانشگاه تهران

توضيحات در انتهاي دفترچه مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 2 -  نوبت دوم 15243  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)
دولتي گرايش توسعه منابع انساني مديريت 4 - محل تحصيل تهران  نوبت دوم 15244  تهران -دانشگاه خوارزمي 

شرايط در انتهاي دفترچه مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 2 -  نوبت دوم 15245  تهران -دانشگاه شاهد 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 1 -  دومنوبت  15246  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 4 -   نوبت دوم 15247  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 1 -   نوبت دوم 15248  دانشگاه فردوسي مشهد
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 4 -   نوبت دوم 15249  ايرانشهر -دانشگاه واليت 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 2 -   نوبت دوم 15250  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

 نوبت دوم 15251  دانشگاه تهران مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 3 -
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 3 -   نوبت دوم 15252  دانشگاه تهران

شرايط در انتهاي دفترچه مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 2 -  نوبت دوم 15253  تهران -دانشگاه شاهد 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 3 -   نوبت دوم 15254  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 4 -   نوبت دوم 15255  تهران -طباطبايي دانشگاه عالمه 
 نوبت دوم 15256  دانشگاه اصفهان مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 2 - 
 نوبت دوم 15257  دانشگاه ايالم مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 3 - 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2مديريت (كد ضريب  - 1142 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 15258  دانشگاه زنجان مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 2 - 
 نوبت دوم 15259  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 1 - 
سازمانيمديريت دولتي گرايش مديريت رفتار  2 -   نوبت دوم 15260  دانشگاه اردكان
مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 3 -   نوبت دوم 15261  دانشگاه ايالم

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 3 -  نوبت دوم 15262  دانشگاه تهران

توضيحات در انتهاي دفترچه دولتي گرايش مديريت رفتار سازمانيمديريت  2 -  نوبت دوم 15263  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)
مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 4 -   نوبت دوم 15264  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 2 -   نوبت دوم 15265  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
 نوبت دوم 15266  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت بحران 2 - 

پذيرفته شدگان در صورت 
دارا بودن شرايط عمومي و 
اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده 
در سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

خواهند نيروهاي مسلح در 
شرايط در انتهاي  -آمد 

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 15267  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مديريت بحران 10 -

 نوبت دوم 15268  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياستگذاري علم و فناوري 2 - 
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 آموزش محور -
منابع انسانيمديريت دولتي گرايش توسعه  40 -  مجازي 15269  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 6 -  پرديس خودگردان 15270  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

انسانيمديريت دولتي گرايش توسعه منابع  4 -  پرديس خودگردان 15271  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل پرديس  -

 خودگردان دانشگاه
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 5 -  پرديس خودگردان 15272  تهران -دانشگاه شاهد 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

گرايش توسعه منابع انساني مديريت دولتي 2 -  پرديس خودگردان 15273  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 6 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 15274  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

عموميمديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري  3 -   پرديس خودگردان 15275  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 2 -  پرديس خودگردان 15276  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 6 -  پرديس خودگردان  دانشگاه تهران (محل تحصيل
 پرديس خودگردان 15277  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 15278  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياستگذاري علم و فناوري 5 -
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -   پيام نور 15279  مركز مراغه -آذربايجان شرقي دانشگاه پيام نور استان 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   پيام نور 15280  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   پيام نور 15281  مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -   پيام نور 15282  مركز نطنز -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   پيام نور 15283  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   پيام نور 15284  تهران غرب -پيام نور استان تهران  دانشگاه
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -   پيام نور 15285  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -  نور پيام 15286  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي   
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   پيام نور 15287  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   پيام نور 15288  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   پيام نور 15289  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
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 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم
انسانيمديريت دولتي گرايش توسعه منابع  8 -   پيام نور 15290  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   پيام نور 15291  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   پيام نور 15292  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -   پيام نور 15293  مركز آمل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   پيام نور 15294  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   پيام نور 15295  مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   پيام نور 15296  مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -  نورپيام  15297  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي   
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -   پيام نور 15298 مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   پيام نور 15299  مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان 
انسانيمديريت دولتي گرايش توسعه منابع  20 -   پيام نور 15300  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   پيام نور 15301  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -  نورپيام  15302  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد   
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   پيام نور 15303  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد 
هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -   پيام نور 15304  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
دولتيهاي مديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -   پيام نور 15305  مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -   پيام نور 15306  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز 
هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -   پيام نور 15307  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -   پيام نور 15308  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -   پيام نور 15309  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
هاي دولتيگرايش طراحي سازمانمديريت دولتي  8 -   پيام نور 15310  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -   پيام نور 15311  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -   پيام نور 15312  مركز رشت -استان گيالن دانشگاه پيام نور 
هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -   پيام نور 15313  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -   پيام نور 15314  مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -   پيام نور 15315  مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -   پيام نور 15316  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -   پيام نور 15317  مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان 
هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -   پيام نور 15318  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد 
هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -  نور پيام 15319  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد   
هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -   پيام نور 15320  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد 
 پيام نور 15321  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15322  مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  عموميمديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه  8 - 
 پيام نور 15323  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15324  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15325  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15326  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15327  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  ماليه عموميمديريت دولتي گرايش بودجه و  8 - 
 پيام نور 15328  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15329  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15330  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15331  مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15332  مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي  عموميمديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه  8 - 
 پيام نور 15333  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15334  مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15335  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15336  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15337  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد  عموميمديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه  8 - 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15338  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15339  شهرمركز شاهين  -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15340  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15341  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
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 اول دوم
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15342  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
مشي گذاري عموميمديريت دولتي گرايش خط  8 -   پيام نور 15343  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15344  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15345  سيرجانمركز  -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15346  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15347  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
گذاري عموميمديريت دولتي گرايش خط مشي  8 -   پيام نور 15348  مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15349  مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15350  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15351  مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15352  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15353  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15354  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد 
مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 -   پيام نور 15355  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 -   پيام نور 15356  مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 -   پيام نور 15357  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز 
تطبيقي و توسعهمديريت دولتي گرايش مديريت  8 -   پيام نور 15358  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 -   پيام نور 15359  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 -   پيام نور 15360  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 -   پيام نور 15361  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 -   پيام نور 15362  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
گرايش مديريت تطبيقي و توسعهمديريت دولتي  8 -   پيام نور 15363  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 -   پيام نور 15364  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 -   پيام نور 15365  مركز خمين -مركزي دانشگاه پيام نور استان 
مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 -   پيام نور 15366  مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 -   پيام نور 15367  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعهمديريت  8 -   پيام نور 15368  مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان 
مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 -   پيام نور 15369  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد 
مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 -   پيام نور 15370  مركز مهريز -استان يزد دانشگاه پيام نور 
مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 -   پيام نور 15371  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد 
 پيام نور 15372  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15373  مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  دولتي گرايش مديريت تحولمديريت  8 - 
 پيام نور 15374  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15375  غربتهران  -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15376  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15377  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15378  مركز شيراز -پيام نور استان فارس دانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15379  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15380  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15381  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي  گرايش مديريت تحولمديريت دولتي  8 - 
 پيام نور 15382  مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15383  مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15384  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15385  مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15386  مركز تفت -يزد دانشگاه پيام نور استان  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15387  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15388  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
سازمانيمديريت دولتي گرايش مديريت رفتار  8 -   پيام نور 15389  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 -   پيام نور 15390  مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 -   پيام نور 15391  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز 
مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 -   پيام نور 15392  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 -   پيام نور 15393  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2مديريت (كد ضريب  - 1142 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 -   پيام نور 15394  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 -   پيام نور 15395  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 -   پيام نور 15396  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 -   پيام نور 15397  مركز سيرجان -پيام نور استان كرمان دانشگاه 
مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 -   پيام نور 15398  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 -   پيام نور 15399  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 -   پيام نور 15400  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 -   پيام نور 15401  مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 -   پيام نور 15402  مركز دليجان -پيام نور استان مركزي دانشگاه 
مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 -   پيام نور 15403  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 -   پيام نور 15404  مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان 
مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 -   پيام نور 15405  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد 
مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 -   پيام نور 15406  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد 
مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 -   پيام نور 15407  مركز يزد -پيام نور استان يزد دانشگاه 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -   غيرانتفاعي 15408  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -   غيرانتفاعي 15409  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي
توسعه منابع انسانيمديريت دولتي گرايش  18 -   غيرانتفاعي 15410  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -   غيرانتفاعي 15411  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -   غيرانتفاعي 15412  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 16 -   غيرانتفاعي 15413  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -   غيرانتفاعي 15414  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -   غيرانتفاعي 15415  ساري -غيرانتفاعي روزبهان موسسه 

مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 10 - فقط زن  غيرانتفاعي 15416  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 15 - فقط مرد  غيرانتفاعي 15417  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 

دولتي گرايش توسعه منابع انسانيمديريت  20 -   غيرانتفاعي 15418  مشهد -موسسه غيرانتفاعي عطار 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 13 -   غيرانتفاعي 15419  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي 

محل تحصيل واحد قزوين مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -  غيرانتفاعي 15420  غيرانتفاعي كارموسسه 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -   غيرانتفاعي 15421  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 9 -   غيرانتفاعي 15422  شهركرد -موسسه غيرانتفاعي نور هدايت 
منابع انسانيمديريت دولتي گرايش توسعه  15 -   غيرانتفاعي 15423  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -   غيرانتفاعي 15424  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 18 -   غيرانتفاعي 15425  برازجان -موسسه غير انتفاعي رهجويان دانش 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 15 -   غيرانتفاعي 15426  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -   غيرانتفاعي 15427 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان 
انسانيمديريت دولتي گرايش توسعه منابع  20 -   غيرانتفاعي 15428  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 6 -   غيرانتفاعي 15429  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي دانا 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -   غيرانتفاعي 15430  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 12 -   غيرانتفاعي 15431  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان 
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 13 -   غيرانتفاعي 15432  موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 7 -   غيرانتفاعي 15433  گچساران -موسسه غيرانتفاعي فراز 

 غيرانتفاعي 15434  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - فقط زن
 غيرانتفاعي 15435  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 15436 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  و ماليه عمومي مديريت دولتي گرايش بودجه 10 - 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 15 -   غيرانتفاعي 15437  تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر 

مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 5 - فقط زن  غيرانتفاعي 15438  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 10 - فقط مرد  غيرانتفاعي 15439  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 

 غيرانتفاعي 15440  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 13 - 
 غيرانتفاعي 15441  مشهد -غيرانتفاعي عطار موسسه  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 20 - 
 غيرانتفاعي 15442  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 20 - 
 غيرانتفاعي 15443 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 6 - 
 غيرانتفاعي 15444  قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  مديريت تحولمديريت دولتي گرايش  10 - 
 غيرانتفاعي 15445  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 20 - 
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 ) 2مديريت (كد ضريب  - 1142 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 غيرانتفاعي 15446  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 20 - 
مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 18 -   غيرانتفاعي 15447  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان 

مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - فقط زن  غيرانتفاعي 15448  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 
مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 15 - فقط مرد  غيرانتفاعي 15449  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 

مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 15 -   غيرانتفاعي 15450  مشهد -غيرانتفاعي عطار موسسه 
مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 20 -   غيرانتفاعي 15451  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي 
مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 13 -   غيرانتفاعي 15452  لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير 
مديريت رفتار سازمانيمديريت دولتي گرايش  15 -   غيرانتفاعي 15453  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف 
مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 15 -   غيرانتفاعي 15454  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال 
مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 12 -   غيرانتفاعي 15455  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان 
 غيرانتفاعي 15456  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني 12 - 
 غيرانتفاعي 15457  رشت -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني 16 - 
 غيرانتفاعي 15458  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  انسانيمديريت دولتي گرايش مديريت منابع  12 - 
 غيرانتفاعي 15459  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان  مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني 6 - 
 غيرانتفاعي 15460  موسسه غيرانتفاعي نيكان تاكستان مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني 4 - 

 غيرانتفاعي 15461  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مديريت اماكن متبركه مذهبي 20 - فقط مرد
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - آموزش محور  مجازي غيرانتفاعي 15462  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي رايانه اي جهان نما

 ) 3مديريت (كد ضريب  - 1142
گرايش تحقيق در عملياتمديريت صنعتي  4 -    روزانه 15463  دانشگاه اصفهان

مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 5 -   روزانه 15464  دانشگاه تهران
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 14 -   روزانه 15465  بوشهر -دانشگاه خليج فارس 

شرايط در انتهاي دفترچه عملياتمديريت صنعتي گرايش تحقيق در  4 -  روزانه 15466  تهران -دانشگاه شاهد 
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 7 -   روزانه 15467  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 6 -   روزانه 15468  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 7 -   روزانه 15469  فردوسي مشهددانشگاه 
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 5 -   روزانه 15470  بابلسر -دانشگاه مازندران 
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 5 -   روزانه 15471  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 8 -   روزانه 15472  عباسبندر  -دانشگاه هرمزگان 
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 5 -   روزانه 15473  دانشگاه يزد
 روزانه 15474  دانشگاه اصفهان مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 4 - 
 روزانه 15475  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 10 - 
 روزانه 15476  دانشگاه تهران مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 5 - 

 روزانه 15477  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 5 - محل تحصيل تهران
 روزانه 15478  دانشگاه سمنان مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 6 - 
 روزانه 15479  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عملياتمديريت صنعتي گرايش توليد و  7 - 
 روزانه 15480  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 7 - 
 روزانه 15481  دانشگاه شيراز مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 4 - 
 روزانه 15482  دانشگاه صنعتي شاهرود مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 15 - 
 روزانه 15483  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 6 - 
 روزانه 15484  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 7 - 
 روزانه 15485  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 12 - 
 روزانه 15486  بابلسر -دانشگاه مازندران  صنعتي گرايش توليد و عمليات مديريت 6 - 
 روزانه 15487  دانشگاه يزد مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 5 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 15488  تهران -دانشگاه شاهد  مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 4 -
 روزانه 15489  دانشگاه قم گرايش مديريت عملكردمديريت صنعتي  10 - فقط مرد
 روزانه 15490  دانشگاه قم مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 10 - فقط زن

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 15491  دانشگاه ميبد مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 17 -
مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 5 -   روزانه 15492  تهران دانشگاه

توضيحات در انتهاي دفترچه مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 4 -  روزانه 15493  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)
پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
 فقط مرد

مديريت زنجيره تامينمديريت صنعتي گرايش  15 -  روزانه 26069  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 3مديريت (كد ضريب  - 1142 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

گرايش مديريت زنجيره تامينمديريت صنعتي  10 - فقط زن  روزانه 15494  دانشگاه قم
 - 3 

مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و 
 وريبهره

 روزانه 15495  دانشگاه تربيت مدرس

 2 - فاقد خوابگاه
مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و 

 وريبهره
 روزانه 15496  دانشگاه تربيت مدرس

 - 5 
كيفيت و مديريت صنعتي گرايش مديريت 

 وريبهره
 روزانه 15497  دانشگاه تهران

شرايط در انتهاي دفترچه - 4 
مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و 

 وريبهره
 روزانه 15498  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 7 
مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و 

 وريبهره
 روزانه 15499  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 5 
گرايش مديريت كيفيت و  مديريت صنعتي

 وريبهره
 روزانه 15500  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

 - 8 
مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و 

 وريبهره
 روزانه 15501  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

 روزانه 15502  دانشگاه تهران مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 5 -

 روزانه 15503  دانشگاه قم مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 10 - فقط زن
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 2 -   نوبت دوم 15504  دانشگاه اصفهان
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 2 -   نوبت دوم 15505  دانشگاه تهران

شرايط در انتهاي دفترچه صنعتي گرايش تحقيق در عملياتمديريت  2 -  نوبت دوم 15506  تهران -دانشگاه شاهد 
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 2 -   نوبت دوم 15507  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 4 -   نوبت دوم 15508  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
گرايش تحقيق در عملياتمديريت صنعتي  1 -   نوبت دوم 15509  دانشگاه فردوسي مشهد
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 2 -   نوبت دوم 15510  بابلسر -دانشگاه مازندران 
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 3 -   نوبت دوم 15511  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 
در عملياتمديريت صنعتي گرايش تحقيق  2 -   نوبت دوم 15512  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 3 -   نوبت دوم 15513  دانشگاه يزد
 نوبت دوم 15514  دانشگاه اصفهان مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 2 - 
 نوبت دوم 15515  قزوين -خميني (ره ) دانشگاه بين المللي امام  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 2 - 
 نوبت دوم 15516  دانشگاه تهران مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 2 - 

 نوبت دوم 15517  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 3 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 15518  دانشگاه سمنان مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 1 - 
 نوبت دوم 15519  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 2 - 
 نوبت دوم 15520  دانشگاه صنعتي شاهرود مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 4 - 
دومنوبت  15521  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 4 -   
 نوبت دوم 15522  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 1 - 
 نوبت دوم 15523  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 4 - 
 نوبت دوم 15524  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 2 - 
 نوبت دوم 15525  دانشگاه يزد گرايش توليد و عملياتمديريت صنعتي  3 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 15526  تهران -دانشگاه شاهد  مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 2 -
توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 15527  دانشگاه ميبد مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 5 -

گرايش مديريت زنجيره تامينمديريت صنعتي  2 -   نوبت دوم 15528  دانشگاه تهران
توضيحات در انتهاي دفترچه مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 2 -  نوبت دوم 15529  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)

 - 2 
مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و 

 وريبهره
دومنوبت  15530  دانشگاه تهران  

شرايط در انتهاي دفترچه - 2 
مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و 

 وريبهره
 نوبت دوم 15531  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 2 
مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و 

 وريبهره
 نوبت دوم 15532  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و 

 وريبهره
 نوبت دوم 15533  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 3مديريت (كد ضريب  - 1142 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 2 
مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و 

 وريبهره
 نوبت دوم 15534  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

 نوبت دوم 15535  دانشگاه تهران مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 2 -

مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 5 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 15536  درتهران)البرزكرج صرفاوروديهاي امسال 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 2 -  پرديس خودگردان 15537  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 5 -  پرديس خودگردان 15538  دانشگاه يزد

 مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 15539  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

خودگردانپرديس  15540  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 2 -  

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 15541  دانشگاه شيراز مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 15542  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 8 -
 پرديس خودگردان 15543  دانشگاه يزد توليد و عملياتمديريت صنعتي گرايش  5 - 
مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 5 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 15544  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
كيفيت و مديريت صنعتي گرايش مديريت 

 وريبهره
 پرديس خودگردان 15545  دانشگاه تربيت مدرس

 - 5 
مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و 

 وريبهره

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 15546  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
گرايش مديريت كيفيت و مديريت صنعتي 

 وريبهره
 پرديس خودگردان 15547  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 20 -   غيرانتفاعي 15548  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم 
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 8 -   غيرانتفاعي 15549  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا 
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 7 -   غيرانتفاعي 15550  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان 
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 8 -   غيرانتفاعي 15551  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود 
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 6 -   غيرانتفاعي 15552  محمودآباد -خزر موسسه غيرانتفاعي 
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 10 -   غيرانتفاعي 15553  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا 

مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 10 - فقط زن  غيرانتفاعي 15554  موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران)
محل تحصيل  -مرد فقط 

 واحد دماوند
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 10 -  غيرانتفاعي 15555  موسسه غيرانتفاعي ارشاد

مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 10 -   غيرانتفاعي 15556  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني 
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 3 -   غيرانتفاعي 15557  بابل -غيرانتفاعي راه دانش موسسه 
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 20 -   غيرانتفاعي 15558  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 2 -   غيرانتفاعي 15559  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان 
 غيرانتفاعي 15560  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  عملياتمديريت صنعتي گرايش توليد و  20 - 
 غيرانتفاعي 15561  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 15562  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 -
 غيرانتفاعي 15563  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 15 - 
 غيرانتفاعي 15564  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 9 - 
 غيرانتفاعي 15565  آمل -غيرانتفاعي شمال دانشگاه  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15566  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 15 - 
 غيرانتفاعي 15567  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 7 - 
 غيرانتفاعي 15568  موسسه غيرانتفاعي آمل توليد و عملياتمديريت صنعتي گرايش  15 - 
 غيرانتفاعي 15569  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15570  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 4 - 
 غيرانتفاعي 15571  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي توليد و عملياتمديريت صنعتي گرايش  8 - 
 غيرانتفاعي 15572  بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 8 - 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 3مديريت (كد ضريب  - 1142 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 غيرانتفاعي 15573  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15574  كرمان -موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 6 - 
 غيرانتفاعي 15576  موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد خرمدره) مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 15 - 

محل تحصيل واحد قزوين  غيرانتفاعي 15575  موسسه غيرانتفاعي كار مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 10 -
 غيرانتفاعي 15577  شهركرد -غيرانتفاعي نور هدايت موسسه  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 6 - 
 غيرانتفاعي 15578  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 5 - 

 غيرانتفاعي 15579  موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 8 - فقط زن
محل تحصيل  -فقط مرد 

 واحد دماوند
 غيرانتفاعي 15580  موسسه غيرانتفاعي ارشاد مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 8 -

 غيرانتفاعي 15581  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 11 - 
 غيرانتفاعي 15582  گرگان -جرجاني موسسه غيرانتفاعي حكيم  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 10 - 
 غيرانتفاعي 15583  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 3 - 
 غيرانتفاعي 15584  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 10 - 
 غيرانتفاعي 15585  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 2 - 
 غيرانتفاعي 15586  قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 1 - 
 غيرانتفاعي 15587  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 15 - 
 غيرانتفاعي 15588  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  صنعتي گرايش توليد و عملياتمديريت  6 - 
 غيرانتفاعي 15589  سمنان -موسسه غيرانتفاعي فضيلت  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 3 - 
 غيرانتفاعي 15590  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 4 -   غيرانتفاعي 15591  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر 
 - 10 

مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و 
 وريبهره

 غيرانتفاعي 15592  بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني 

 - 18 
و  مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت

 وريبهره
 غيرانتفاعي 15593  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر 

 - 20 
مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و 

 وريبهره
 غيرانتفاعي 15594 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد 

 غيرانتفاعي 15595  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 20 - 
 غيرانتفاعي 15596  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 15 - 
 غيرانتفاعي 15597  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 20 - 
 غيرانتفاعي 15598  غيرانتفاعي آملموسسه  مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 15 - 

محل تحصيل واحد قزوين  غيرانتفاعي 15599  موسسه غيرانتفاعي كار مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 10 -
 غيرانتفاعي 15601  موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 10 - فقط زن

تحصيل محل  -فقط مرد 
 واحد دماوند

 غيرانتفاعي 15600  موسسه غيرانتفاعي ارشاد مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 10 -
 غيرانتفاعي 15602 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 7 - 
 مجازي غيرانتفاعي 15603  تهران -غيرانتفاعي مجازي مهر البرز موسسه  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15604  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 40 - آموزش محور

 ) 4مديريت (كد ضريب  - 1142
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 8 -  فقط زن -
اطالعات گرايش كسب و مديريت فناوري 
 كار الكترونيك

تهران (محل  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 روزانه 15605  تحصيل شعبه اروميه)

 - 9 فقط زن
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 روزانه 15606  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

محل تحصيل دانشكده 
 تهرانمديريت 

- 7 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 روزانه 15607  دانشگاه تهران

توضيحات در انتهاي دفترچه - 5 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 روزانه 15608  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)

 - 5 
و مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب 

 كار الكترونيك
 روزانه 15609  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 6 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 روزانه 15610  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 5 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 روزانه 15611  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 4مديريت (كد ضريب  - 1142 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل  -فقط مرد 
 دانشكده مهندسي پيشرفت

- 4 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 روزانه 15612  تهران -علم و صنعت ايران دانشگاه 

 9 - فقط زن
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هاي اطالعاتي پيشرفتهسيستم
 روزانه 15613  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

- 7 
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هاي اطالعاتي پيشرفتهسيستم
 روزانه 15614  دانشگاه تهران

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 شرايط در انتهاي دفترچه -
- 20 

مديريت فناوري اطالعات گرايش 
 هاي اطالعاتي پيشرفتهسيستم

 روزانه 15615  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

 - 8 
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 اطالعاتي پيشرفته هايسيستم
 روزانه 15616  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 5 
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هوشمندي كسب و كار
 روزانه 15617  دانشگاه تربيت مدرس

 3 - فاقد خوابگاه
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هوشمندي كسب و كار
 روزانه 15618  دانشگاه تربيت مدرس

 5 - تهرانمحل تحصيل 
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هوشمندي كسب و كار
 روزانه 15619  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط زن -

- 2 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك

تهران (محل  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
دومنوبت  15620  تحصيل شعبه اروميه)  

 - 4 فقط زن
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 نوبت دوم 15621  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

- 3 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 نوبت دوم 15622  دانشگاه تهران

دفترچهتوضيحات در انتهاي  - 2 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 نوبت دوم 15623  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)

 - 3 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 نوبت دوم 15624  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل  -فقط مرد 
 دانشكده مهندسي پيشرفت

- 1 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 نوبت دوم 15625  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 4 - فقط زن
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هاي اطالعاتي پيشرفتهسيستم
 نوبت دوم 15626  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

- 3 
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هاي اطالعاتي پيشرفتهسيستم
 نوبت دوم 15627  دانشگاه تهران

 - 3 
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هاي اطالعاتي پيشرفتهسيستم
 نوبت دوم 15628  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 3 - محل تحصيل تهران
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 كارهوشمندي كسب و 
 نوبت دوم 15629  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 30 - آموزش محور
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 مجازي 15630  دانشگاه تربيت مدرس

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

- 40 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 مجازي 15631  پرديس فارابي قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل 

 40 - آموزش محور
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 مجازي 15632  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 40 - آموزش محور
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 مجازي 15633  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 40 - آموزش محور
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 مجازي 15634  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 40 - آموزش محور
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 مجازي 15635  دانشگاه فردوسي مشهد

 40 - آموزش محور
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 اطالعاتي پيشرفتههاي سيستم
 مجازي 15636  دانشگاه فردوسي مشهد

مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش 40 - آموزش محور  مجازي 15637  دانشگاه فردوسي مشهد
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 4مديريت (كد ضريب  - 1142 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 3 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 پرديس خودگردان 15638  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 پرديس خودگردان 15639  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 4 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 پرديس خودگردان 15640  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 8 
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 اطالعاتي پيشرفتههاي سيستم
 پرديس خودگردان 15641  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 4 
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هوشمندي كسب و كار
 پرديس خودگردان 15642  دانشگاه تربيت مدرس

 - 8 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 پيام نور 15643  تهران غرب -پيام نور استان تهران دانشگاه 

 - 8 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 پيام نور 15644  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 - 8 
مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 منابع اطالعاتي
 پيام نور 15645  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 منابع اطالعاتي
 پيام نور 15646  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 - 8 
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هاي اطالعاتي پيشرفتهسيستم
 پيام نور 15647  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هاي اطالعاتي پيشرفتهسيستم
 پيام نور 15648  مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هاي اطالعاتي پيشرفتهسيستم
 پيام نور 15649  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

گرايش مديريت دانش مديريت فناوري اطالعات 8 -   پيام نور 15650  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش 8 -   پيام نور 15651  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 10 - آموزش محور
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 مجازي پيام نور 15652  تهران غرب -نور استان تهران دانشگاه پيام 

 10 - آموزش محور
مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 منابع اطالعاتي
 مجازي پيام نور 15653  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 10 - آموزش محور
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هاي اطالعاتي پيشرفتهسيستم
 مجازي پيام نور 15654  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش 10 - آموزش محور  مجازي پيام نور 15655  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 - 18 

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 
 كار الكترونيك

 غيرانتفاعي 15656  قزوين -رجا دانشگاه غيرانتفاعي 

 - 18 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 غيرانتفاعي 15657  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان 

 - 10 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 غيرانتفاعي 15658 تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان 

 - 10 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 غيرانتفاعي 15659  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما 

 - 20 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 كار الكترونيك
 غيرانتفاعي 15660  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال 

 - 20 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

 الكترونيككار 
 غيرانتفاعي 15661  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف 

 - 15 
مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 منابع اطالعاتي
 غيرانتفاعي 15662  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 

 - 20 
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هاي اطالعاتي پيشرفتهسيستم
 غيرانتفاعي 15663  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي

 - 20 
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هاي اطالعاتي پيشرفتهسيستم
 غيرانتفاعي 15664  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي 

 - 10 
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هاي اطالعاتي پيشرفتهسيستم
 غيرانتفاعي 15665  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 4مديريت (كد ضريب  - 1142 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 2 
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هاي اطالعاتي پيشرفتهسيستم
 غيرانتفاعي 15666  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان 

 15 - آموزش محور
مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 منابع اطالعاتي
 مجازي غيرانتفاعي 15667  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز 

 15 - آموزش محور
مديريت فناوري اطالعات گرايش 

 هاي اطالعاتي پيشرفتهسيستم
 مجازي غيرانتفاعي 15668  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز 

مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش 15 - آموزش محور  مجازي غيرانتفاعي 15669  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز 
 ) 5مديريت (كد ضريب  - 1142

 روزانه 15670  دانشگاه تربيت مدرس مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 3 -  
 روزانه 15671  دانشگاه تربيت مدرس مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 2 - خوابگاهفاقد 

 روزانه 15672  دانشگاه تهران مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 4 - 
توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 15673  فارابي قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس  مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 4 -
پذيرفته شدگان در صورت 
دارا بودن شرايط عمومي و 
اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده 
در سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 روزانه 15674  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 5 -

محل تحصيل  -فقط مرد 
 دانشكده مهندسي پيشرفت

 روزانه 15675  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 4 -
مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي 4 -   روزانه 15676  دانشگاه اصفهان

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي 4 -  روزانه 15677  دانشگاه تهران
مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي 6 -   روزانه 15678  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
 نوبت دوم 15679  دانشگاه تهران تكنولوژيمديريت تكنولوژي گرايش نوآوري  2 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 15680  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 2 -
پذيرفته شدگان در صورت 
دارا بودن شرايط عمومي و 
اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده 
در سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 15681  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 5 -

محل تحصيل  -فقط مرد 
 پيشرفتدانشكده مهندسي 

 نوبت دوم 15682  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 1 -
مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي 2 -   نوبت دوم 15683  دانشگاه اصفهان

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي 2 -  نوبت دوم 15684  تهراندانشگاه 
مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي 4 -   نوبت دوم 15685  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي 15686  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 40 -

 مجازي 15687  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 40 - محورآموزش 
 پرديس خودگردان 15688  دانشگاه تربيت مدرس مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 3 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 15689  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 4 -

مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي 20 - آموزش محور  مجازي غيرانتفاعي 15690 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 6مديريت (كد ضريب  - 1142

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 15691  دانشگاه اروميه مديريت مالي 9 -  

 روزانه 15692  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مديريت مالي 8 - فقط زن
پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 شرايط در انتهاي دفترچه -
 روزانه 15693  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مديريت مالي 20 -

 روزانه 15694  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت مالي 10 - محل تحصيل تهران
 روزانه 15695  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت مالي 10 - 
 روزانه 15696  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مديريت مالي 6 - 
 روزانه 15697  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت مالي 7 - 
 روزانه 15698  دانشگاه يزد مديريت مالي 5 - 
 روزانه 15699  دانشگاه اصفهان مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 3 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 15700  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 4 -
 روزانه 15701  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 8 - 

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

 روزانه 15702  دانشگاه تهران مالي گرايش بانكداري 7 -
 روزانه 15703  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مالي گرايش بانكداري 6 - 

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

 روزانه 15704  دانشگاه تهران مالي گرايش بيمه 7 -

توضيحات در انتهاي دفترچه 
 محل تحصيل واحد آبادان -

- 10 
گذاري مالي گرايش تأمين مالي و سرمايه

 وگازدر نفت
 روزانه 15705  دانشگاه صنعت نفت

 نوبت دوم 15706  دانشگاه اروميه مديريت مالي 2 - 
 نوبت دوم 15707  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مديريت مالي 3 - فقط زن

 نوبت دوم 15708  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت مالي 6 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 15709  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت مالي 4 - 
 نوبت دوم 15710  دانشگاه يزد مديريت مالي 3 - 
 نوبت دوم 15711  دانشگاه اصفهان مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 2 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 15712  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 2 -
 نوبت دوم 15713  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مهندسي مالي و مديريت ريسك مالي گرايش 3 - 

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

 نوبت دوم 15714  دانشگاه تهران مالي گرايش بانكداري 3 -
 نوبت دوم 15715  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مالي گرايش بانكداري 4 - 

محل تحصيل دانشكده 
 تهرانمديريت 

 نوبت دوم 15716  دانشگاه تهران مالي گرايش بيمه 3 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي 15717  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 40 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 15718  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد  مديريت مالي 8 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 15719  دانشگاه يزد مديريت مالي 5 -
 پرديس خودگردان 15720  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 8 - 
 مديريت مالي 20 - 

 -چهار محال و بختياري دانشگاه پيام نور استان 
 پيام نور 15721  مركز شهركرد

 غيرانتفاعي 15722  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15723  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15724  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار مديريت مالي 18 - 
 غيرانتفاعي 15725  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15726  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15727  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15728  تنكابن -آيندگان موسسه غيرانتفاعي  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15729  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  مديريت مالي 17 - 
 غيرانتفاعي 15730  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  مديريت مالي 18 - 
 غيرانتفاعي 15731  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15732  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  ماليمديريت  20 - 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 6مديريت (كد ضريب  - 1142 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 غيرانتفاعي 15733  ساري -روزبهان موسسه غيرانتفاعي  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15734  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15735  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15736  موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد خرمدره) مديريت مالي 15 - 
 غيرانتفاعي 15737  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15738  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  مديريت مالي 15 - 

 غيرانتفاعي 15739  موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) مديريت مالي 10 - فقط زن
محل تحصيل  -فقط مرد 

 واحد دماوند
 غيرانتفاعي 15740  موسسه غيرانتفاعي ارشاد مديريت مالي 10 -

 غيرانتفاعي 15741  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15742  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15743  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15744  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15745  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مديريت مالي 17 - 
 غيرانتفاعي 15746  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15747 ايوانكي -غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا موسسه  مديريت مالي 16 - 
 غيرانتفاعي 15748  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  مديريت مالي 15 - 
 غيرانتفاعي 15749  موسسه غيرانتفاعي قشم مديريت مالي 4 - 
 غيرانتفاعي 15750  كرمان -موسسه غيرانتفاعي مهر  مديريت مالي 10 - 
 غيرانتفاعي 15751  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  مديريت مالي 15 - 
 غيرانتفاعي 15752  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 12 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 15753  اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني دانشگاه غيرانتفاعي  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 20 -
 غيرانتفاعي 15754  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 20 - 
 غيرانتفاعي 15755  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 15 - 
 غيرانتفاعي 15756  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  مهندسي مالي و مديريت ريسكمالي گرايش  15 - 

محل تحصيل واحد قزوين  غيرانتفاعي 15757  موسسه غيرانتفاعي كار مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 15 -
 غيرانتفاعي 15758  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 19 - 
 غيرانتفاعي 15759  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 17 - 

محل تحصيل  -فقط مرد 
 واحد دماوند

 غيرانتفاعي 15760  موسسه غيرانتفاعي ارشاد مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 14 -

 غيرانتفاعي 15761  موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) مالي و مديريت ريسكمالي گرايش مهندسي  14 - فقط زن
 غيرانتفاعي 15762  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 15 - 
 غيرانتفاعي 15763  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 10 - 
 غيرانتفاعي 15764  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 10 - 
 غيرانتفاعي 15765  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مالي گرايش بانكداري 12 - 
 غيرانتفاعي 15766  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  مالي گرايش بانكداري 15 - 
 غيرانتفاعي 15767  ساري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  مالي گرايش بانكداري 20 - 
 غيرانتفاعي 15768  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  مالي گرايش بانكداري 15 - 
 غيرانتفاعي 15769  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  مالي گرايش بانكداري 7 - 
 غيرانتفاعي 15770  تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فّناوري شمس  مالي گرايش بيمه 4 - 
 غيرانتفاعي 15771  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  مالي گرايش بيمه 15 - 
 مجازي غيرانتفاعي 15772  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي رايانه اي جهان نما مديريت مالي 20 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15773  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15774  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مالي گرايش بانكداري 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15775  تهران -غيرانتفاعي مجازي مهر البرز موسسه  مالي گرايش بيمه 40 - آموزش محور

 ) 7مديريت (كد ضريب  - 1142
 روزانه 15776  دانشگاه اصفهان كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 4 -  

 روزانه 15777  دانشگاه ايالم كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 4 - 
 روزانه 15778  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 12 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 15779  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 4 -
 روزانه 15780  تهران -دانشگاه خوارزمي  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 5 - محل تحصيل تهران

 روزانه 15781  كرمانشاه -دانشگاه رازي  كسب و كار جديدكارآفريني گرايش  5 - 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 7مديريت (كد ضريب  - 1142 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 15782  سمنان دانشگاه كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 7 - 
 روزانه 15783  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 5 - 
 روزانه 15784  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 3 - 
 روزانه 15785  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 6 - 
 روزانه 15786  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 6 - 

محل تحصيل  -فقط مرد 
 دانشكده مهندسي پيشرفت

 روزانه 15787  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 4 -
 روزانه 15788  بابلسر -مازندران  دانشگاه كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 4 - 
 روزانه 15789  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش گردشگري 8 - 
 روزانه 15790  كرمانشاه -دانشگاه رازي  كارآفريني گرايش گردشگري 5 - 
 روزانه 15791  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش فناوري 8 - 
 روزانه 15792  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش سازماني 4 - 
 روزانه 15793  كرمانشاه -دانشگاه رازي  كارآفريني گرايش سازماني 5 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 15794  تهران -دانشگاه شاهد  كارآفريني گرايش سازماني 5 -
 روزانه 15795  دانشگاه تهران المللكارآفريني گرايش بين 4 - 
 روزانه 15796  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش توسعه 7 - 
 روزانه 15797  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  كارآفريني گرايش توسعه 5 - 
 روزانه 15798  دانشگاه گنبد كارآفريني گرايش توسعه 18 - 
كارآفريني گرايش كسب و كار الكترونيكي 6 -   روزانه 15799  دانشگاه تهران
كار الكترونيكيكارآفريني گرايش كسب و  6 -   روزانه 15800  دانشگاه شيراز
 روزانه 15801  دانشگاه ايالم مربيگري كسب و كار 5 - 

محل تحصيل دانشكده 
 كار آفريني تهران

 روزانه 15802  دانشگاه تهران مربيگري كسب و كار 8 -
 نوبت دوم 15803  دانشگاه اصفهان كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 2 - 
 نوبت دوم 15804  دانشگاه ايالم كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 4 - 
 نوبت دوم 15805  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 8 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 15806  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 2 -
 نوبت دوم 15807  تهران -دانشگاه خوارزمي  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 4 - تهرانمحل تحصيل 
 نوبت دوم 15808  دانشگاه سمنان كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 1 - 
 نوبت دوم 15809  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 2 - 
 نوبت دوم 15810  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  جديد كارآفريني گرايش كسب و كار 3 - 
 نوبت دوم 15811  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 4 - 

محل تحصيل  -فقط مرد 
 دانشكده مهندسي پيشرفت

 نوبت دوم 15812  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 2 -
 نوبت دوم 15813  بابلسر -دانشگاه مازندران  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 1 - 
 نوبت دوم 15814  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش گردشگري 8 - 
 نوبت دوم 15815  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش فناوري 8 - 
 نوبت دوم 15816  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش سازماني 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 15817  تهران -دانشگاه شاهد  كارآفريني گرايش سازماني 2 -
 نوبت دوم 15818  دانشگاه تهران المللكارآفريني گرايش بين 2 - 
 نوبت دوم 15819  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش توسعه 5 - 
كارآفريني گرايش كسب و كار الكترونيكي 2 -   نوبت دوم 15820  تهراندانشگاه 
 نوبت دوم 15821  دانشگاه ايالم مربيگري كسب و كار 5 - 

محل تحصيل دانشكده 
 كار آفريني تهران

 نوبت دوم 15822  دانشگاه تهران مربيگري كسب و كار 7 -

 مجازي 15823  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 30 - آموزش محور
 دفترچهتوضيحات در انتهاي 

 آموزش محور -
 مجازي 15824  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 40 -

 مجازي 15825  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 40 - آموزش محور
 مجازي 15826  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 40 - آموزش محور
 مجازي 15827  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 40 - آموزش محور
 مجازي 15828  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش گردشگري 30 - آموزش محور
 مجازي 15829  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش فناوري 30 - آموزش محور
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 ) 7مديريت (كد ضريب  - 1142 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 مجازي 15830  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش سازماني 30 - آموزش محور
 مجازي 15831  دانشگاه تهران المللكارآفريني گرايش بين 30 - آموزش محور
 مجازي 15832  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش توسعه 30 - آموزش محور
كارآفريني گرايش كسب و كار الكترونيكي 30 - آموزش محور  مجازي 15833  دانشگاه تهران
 كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 12 - 

تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل 
 پرديس خودگردان 15834  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 15835  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 15836  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  گرايش كسب و كار جديدكارآفريني  3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 15837  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 4 -

 كارآفريني گرايش فناوري 8 - 
خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس 

 پرديس خودگردان 15838  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 كارآفريني گرايش سازماني 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 15839  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل پرديس  -

 خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15840  تهران -دانشگاه شاهد  كارآفريني گرايش سازماني 5 -

 پرديس خودگردان 15841  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  كارآفريني گرايش توسعه 5 - 
 پيام نور 15842  مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 20 - 
 پيام نور 15843  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 8 - 
 پيام نور 15844  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 20 - 
 پيام نور 15845  بابلمركز  -دانشگاه پيام نور استان مازندران  كارآفريني گرايش گردشگري 8 - 
 پيام نور 15846  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  كارآفريني گرايش فناوري 8 - 
 پيام نور 15847  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  كارآفريني گرايش سازماني 8 - 
 پيام نور 15848  مركز بابل -مازندران دانشگاه پيام نور استان  المللكارآفريني گرايش بين 8 - 
 پيام نور 15849  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  كارآفريني گرايش توسعه 8 - 
كارآفريني گرايش كسب و كار الكترونيكي 20 -   پيام نور 15850  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
الكترونيكيكارآفريني گرايش كسب و كار  8 -   پيام نور 15851  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 غيرانتفاعي 15852  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 14 - 
 غيرانتفاعي 15853  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  كارآفريني گرايش گردشگري 20 - 
 غيرانتفاعي 15854  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  كارآفريني گرايش گردشگري 15 - 

 ) 8مديريت (كد ضريب  - 1142

  - 19 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 منابع انساني اسالمي
 روزانه 15855  دانشگاه اردكان

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 انتهاي دفترچهشرايط در  -
- 20 

مديريت منابع انساني گرايش مديريت 
 منابع انساني اسالمي

 روزانه 15856  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

 - 13 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 منابع انساني اسالمي
 روزانه 15857  دانشگاه زنجان

 - 4 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 انساني اسالميمنابع 
 روزانه 15858  بابلسر -دانشگاه مازندران 

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

- 6 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 وري منابع انسانيعملكرد و بهره
 روزانه 15859  دانشگاه تهران

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 شرايط در انتهاي دفترچه -
- 20 

مديريت منابع انساني گرايش مديريت 
 وري منابع انسانيعملكرد و بهره

 روزانه 15860  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

- 5 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 استراتژيك منابع انساني
 روزانه 15861  دانشگاه تهران

دفترچه شرايط در انتهاي 
 فقط مرد -

- 20 
مديريت منابع انساني گرايش سرمايه هاي 

 انساني دفاعي

نيروي زميني ارتش  -دانشگاه افسري امام علي(ع) 
 روزانه 15862  جمهوري اسالمي ايران
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 ) 8مديريت (كد ضريب  - 1142 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 1 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 منابع انساني اسالمي
 نوبت دوم 15863  دانشگاه اردكان

 - 2 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 منابع انساني اسالمي
 نوبت دوم 15864  دانشگاه زنجان

محل تحصيل دانشكده 
 تهران مديريت

- 3 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 وري منابع انسانيعملكرد و بهره
 نوبت دوم 15865  دانشگاه تهران

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

- 2 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 استراتژيك منابع انساني
 نوبت دوم 15866  دانشگاه تهران

 - 5 
مديريت  مديريت منابع انساني گرايش

 استراتژيك منابع انساني
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 15867  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 - 20 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 منابع انساني اسالمي
 پيام نور 15868  مركز نطنز -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 20 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 منابع انساني اسالمي
 پيام نور 15869  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 منابع انساني اسالمي
 پيام نور 15870  واحد شهر جديد پرديس -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
انساني گرايش مديريت  مديريت منابع

 منابع انساني اسالمي
 پيام نور 15871  مركز كاشمر -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 20 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 منابع انساني اسالمي
 پيام نور 15872  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 - 20 
 مديريت منابع انساني گرايش مديريت

 منابع انساني اسالمي
 پيام نور 15873  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 - 20 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 منابع انساني اسالمي
 پيام نور 15874  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 - 11 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 منابع انساني اسالمي
 غيرانتفاعي 15875  لنگرود -غيرانتفاعي قدير موسسه 

 - 10 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 منابع انساني اسالمي
 غيرانتفاعي 15876  قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي 

 - 15 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 وري منابع انسانيعملكرد و بهره
 غيرانتفاعي 15877 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان 

 - 3 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 استراتژيك منابع انساني
 غيرانتفاعي 15878  مهر فارس -موسسه غيرانتفاعي پارس 

 - 20 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 استراتژيك منابع انساني
 غيرانتفاعي 15879  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا 

 - 20 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 استراتژيك منابع انساني
 غيرانتفاعي 15880  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) 

 - 15 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 استراتژيك منابع انساني
 غيرانتفاعي 15881  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران 

 - 15 
منابع انساني گرايش مديريت مديريت 

 استراتژيك منابع انساني
 غيرانتفاعي 15882  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال 

 - 15 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 استراتژيك منابع انساني
 غيرانتفاعي 15883  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان 

 ) 9مديريت (كد ضريب  - 1142
 روزانه 15884  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار ايقارهحمل و نقل دريايي بين مديريت 11 -  

 روزانه 15885  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر ايقارهمديريت حمل و نقل دريايي بين 7 - 
 نوبت دوم 15886  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار ايقارهمديريت حمل و نقل دريايي بين 3 - 

 ) 10مديريت (كد ضريب  - 1142
 روزانه 15887  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مديريت بازرگاني دريايي 11 -  

 نوبت دوم 15888  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مديريت بازرگاني دريايي 3 - 
 ) 1مشاوره (كد ضريب  - 1143

 روزانه 15889  دانشگاه اردكان مشاوره مدرسهمشاوره گرايش  10 -  
ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 15890  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 5 -

 روزانه 15891  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 6 - 
 روزانه 15892  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 5 - 
 روزانه 15893  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 5 - 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مشاوره (كد ضريب  - 1143 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 15894  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 6 - 
 روزانه 15895  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 8 - 
 روزانه 15896  سنندج -دانشگاه كردستان  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 8 - 
 روزانه 15897  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 6 - 
 روزانه 15898  دانشگاه اردكان مشاوره گرايش مشاوره شغلي 9 - 
 روزانه 15899  دانشگاه اصفهان مشاوره گرايش مشاوره شغلي 4 - 
 روزانه 15900  تهران (محل تحصيل كرج) -خوارزمي دانشگاه  مشاوره گرايش مشاوره شغلي 6 - 
 روزانه 15901  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مشاوره گرايش مشاوره شغلي 5 - 
 روزانه 15902  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره شغلي 8 - 
 روزانه 15903  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مشاوره گرايش مشاوره شغلي 6 - 
 روزانه 15904  دانشگاه اردكان مشاوره گرايش مشاوره خانواده 10 - 
 روزانه 15905  دانشگاه اصفهان مشاوره گرايش مشاوره خانواده 3 - 

 روزانه 15906  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 10 - فقط زن
 روزانه 15907  دانشگاه بجنورد خانوادهمشاوره گرايش مشاوره  8 - 
 روزانه 15908  دانشگاه تهران مشاوره گرايش مشاوره خانواده 6 - 
 روزانه 15909  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 5 - 
 روزانه 15910  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 6 - 
 روزانه 15911  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 5 - 
 روزانه 15912  دانشگاه شهركرد مشاوره گرايش مشاوره خانواده 5 - 
 روزانه 15913  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 5 - 
 روزانه 15914  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 5 - 
 روزانه 15915  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 7 - 
 روزانه 15916  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 8 - 
 روزانه 15917  تهران -دانشگاه علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 7 - 
 روزانه 15918  دانشگاه فردوسي مشهد مشاوره گرايش مشاوره خانواده 5 - 
 روزانه 15919  سنندج -دانشگاه كردستان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 10 - 
 روزانه 15920  رشت -دانشگاه گيالن  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 12 - 
 روزانه 15921  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  خانوادهمشاوره گرايش مشاوره  6 - 
 روزانه 15922  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 10 - 
 روزانه 15923  دانشگاه اردكان مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 8 - 
 روزانه 15924  دانشگاه اصفهان مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 4 - 
 روزانه 15925  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 5 - 
 روزانه 15926  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 4 - 
 روزانه 15927  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 6 - 
 روزانه 15928  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 8 - 
 روزانه 15929  تهران -دانشگاه علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 7 - 
 روزانه 15930  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 6 - 
 نوبت دوم 15931  اردكاندانشگاه  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 1 - 
 نوبت دوم 15932  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 2 - 
 نوبت دوم 15933  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 4 - 
دومنوبت  15934  سنندج -دانشگاه كردستان  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 1 -   
 نوبت دوم 15935  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 1 - 
 نوبت دوم 15936  دانشگاه اصفهان مشاوره گرايش مشاوره شغلي 3 - 
 نوبت دوم 15937  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مشاوره گرايش مشاوره شغلي 2 - 
 نوبت دوم 15938  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شغليمشاوره گرايش مشاوره  4 - 
 نوبت دوم 15939  دانشگاه اردكان مشاوره گرايش مشاوره خانواده 1 - 
 نوبت دوم 15940  دانشگاه اصفهان مشاوره گرايش مشاوره خانواده 3 - 

 نوبت دوم 15941  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 5 - فقط زن
وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
 مشخصات و شرايط دانشگاه

 نوبت دوم 26107  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 5 -

 نوبت دوم 15942  دانشگاه تهران مشاوره گرايش مشاوره خانواده 4 - 
 نوبت دوم 15943  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 3 - 
 نوبت دوم 15944  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 4 - 
 نوبت دوم 15945  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 4 - 
 نوبت دوم 15946  دانشگاه فردوسي مشهد مشاوره گرايش مشاوره خانواده 3 - 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مشاوره (كد ضريب  - 1143 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 15947  سنندج -دانشگاه كردستان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 2 - 
 نوبت دوم 15948  رشت -دانشگاه گيالن  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 3 - 
 نوبت دوم 15949  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 1 - 
 نوبت دوم 15950  بندر عباس -هرمزگان  دانشگاه مشاوره گرايش مشاوره خانواده 4 - 
 نوبت دوم 15951  دانشگاه اصفهان مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 2 - 
 نوبت دوم 15952  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 4 - 
 نوبت دوم 15953  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 1 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 15954  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 15955  سنندج -دانشگاه كردستان  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 2 -
 پرديس خودگردان 15956  دانشگاه اصفهان شغليمشاوره گرايش مشاوره  1 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 15957  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 15958  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 8 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 15959  سنندج -دانشگاه كردستان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 15960  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 4 -
 پيام نور 15961  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 8 - 
 پيام نور 15962  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 8 - 
 پيام نور 15963  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 8 - 
 پيام نور 15964  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مشاوره گرايش مشاوره شغلي 8 - 
 پيام نور 15965  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مشاوره گرايش مشاوره شغلي 8 - 
 پيام نور 15966  قزوينمركز  -دانشگاه پيام نور استان قزوين  مشاوره گرايش مشاوره شغلي 8 - 
 پيام نور 15967  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 8 - 
 پيام نور 15968  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 8 - 
 پيام نور 15969  مركز قزوين -استان قزوين دانشگاه پيام نور  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 8 - 
 پيام نور 15970  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - 
 پيام نور 15971  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 8 - 
 پيام نور 15972  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  توانبخشيمشاوره گرايش مشاوره  8 - 
 پيام نور 15973  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 8 - 
 غيرانتفاعي 15974  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  مشاوره گرايش مشاوره شغلي 10 - 
 غيرانتفاعي 15975  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  گرايش مشاوره خانوادهمشاوره  20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 15976  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 -
 غيرانتفاعي 15977  نور -محدث نوري دانشگاه غيرانتفاعي عالمه  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - 
 غيرانتفاعي 15978  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 غيرانتفاعي 15979  تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 -
 غيرانتفاعي 15980  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - 
 غيرانتفاعي 15981  موسسه غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوار مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - 
 غيرانتفاعي 15982  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - 
 غيرانتفاعي 15983  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - 
 غيرانتفاعي 15984  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - 
 غيرانتفاعي 15985  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - 
 غيرانتفاعي 15986  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 14 - 
 غيرانتفاعي 15987  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 19 - 
 غيرانتفاعي 15988 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - 
 غيرانتفاعي 15989  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - 
 غيرانتفاعي 15990  خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - 
 غيرانتفاعي 15991  گرگان -غيرانتفاعي المعي گرگاني موسسه مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مديريت دريايي (كد ضريب  - 1144

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 15992  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار دريانوردي گرايش حمل و نقل دريايي 10 -  

 روزانه 15993  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر دريانوردي گرايش حمل و نقل دريايي 7 - 
 روزانه 15994  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار دريانوردي گرايش بندر و كشتيراني 10 - 
 روزانه 15995  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  و كشتيرانيدريانوردي گرايش بندر  7 - 
 نوبت دوم 15996  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار دريانوردي گرايش حمل و نقل دريايي 4 - 
 نوبت دوم 15997  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار دريانوردي گرايش بندر و كشتيراني 4 - 
 نوبت دوم 15998  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  دريانوردي گرايش بندر و كشتيراني 1 - 
 مجازي 15999  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار دريانوردي گرايش حمل و نقل دريايي 20 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16000  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر دريانوردي گرايش حمل و نقل دريايي 3 -

 ) 2مديريت دريايي (كد ضريب  - 1144
پذيرفته شده متعهد به 

جذب در نيروهاي مسلح 
شرايط در  -ميباشد. 

 فقط مرد -انتهاي دفترچه 
- 8 

مديريت دريايي گرايش ناوبري و عمليات 
 دريايي

 روزانه 26076  نوشهر -) دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره 

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيروهاي مسلح 

شرايط در  -ميباشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

- 8 
مديريت دريايي گرايش ناوبري و عمليات 

 دريايي
 نوبت دوم 26077  نوشهر -دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره ) 

 ) 1زيست (كد ضريب محيط - 1146
دانشكده محل تحصيل 

ريزي محيط زيستمحيط زيست گرايش برنامه 4 -  محيط زيست تهران  روزانه 16001  دانشگاه تهران
ريزي محيط زيستمحيط زيست گرايش برنامه 6 -   روزانه 16002  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
ريزي محيط زيستمحيط زيست گرايش برنامه 4 -   روزانه 16003  دانشگاه يزد
دانشكده  محل تحصيل

 محيط زيست تهران
 روزانه 16004  دانشگاه تهران محيط زيست گرايش مديريت محيط زيست 4 -

محل تحصيل دانشكده 
 محيط زيست تهران

ريزي محيط زيستمحيط زيست گرايش برنامه 3 -  نوبت دوم 16005  دانشگاه تهران
ريزي محيط زيستمحيط زيست گرايش برنامه 2 -   نوبت دوم 16006  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد 
ريزي محيط زيستمحيط زيست گرايش برنامه 3 -   نوبت دوم 16007  دانشگاه يزد

محل تحصيل دانشكده 
 محيط زيست تهران

 نوبت دوم 16008  دانشگاه تهران محيط زيست گرايش مديريت محيط زيست 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

ريزي محيط زيستبرنامهمحيط زيست گرايش  6 -  پرديس خودگردان 16009  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 ) 2زيست (كد ضريب محيط - 1146
محل تحصيل دانشكده 

محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 4 -  محيط زيست تهران  روزانه 16010  دانشگاه تهران
محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 6 -   روزانه 16011  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل دانشكده 
 محيط زيست تهران

محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 3 -  نوبت دوم 16012  دانشگاه تهران
محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 2 -   نوبت دوم 16013  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

آموزش محيط زيستمحيط زيست گرايش  2 -  پرديس خودگردان 16014  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 20 -   پيام نور 16015  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 20 -   پيام نور 16016  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 
محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 20 -   پيام نور 16017  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 16018  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 16019  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 
محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 16020  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 

 ) 1مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148
 روزانه 16021  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  استراتژيمديريت كسب و كار گرايش  - 9  فقط زن

 روزانه 16022  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 7 - 
 روزانه 16023  دانشگاه تبريز مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 3 - 
 روزانه 16024  تهراندانشگاه  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 5 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 16025  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 4 -
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 روزانه 16026  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 5 - محل تحصيل تهران
 روزانه 16027  دانشگاه سمنان مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 10 - 
 روزانه 16028  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  استراتژيمديريت كسب و كار گرايش  3 - 
 روزانه 16029  دانشگاه شيراز مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 4 - 
 روزانه 16030  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - 4 فاقد خوابگاه
 روزانه 16031  تهران -شريف دانشگاه صنعتي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - 8 

پذيرفته شدگان در صورت 
دارا بودن شرايط عمومي و 
اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده 
در سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 روزانه 16032  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 6 -

 روزانه 16033  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - فقط مرد
 روزانه 16034  دانشگاه كاشان مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 7 - 
 روزانه 16035  سنندج -دانشگاه كردستان  استراتژي مديريت كسب و كار گرايش 3 - 
 روزانه 16036  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 4 - 
 روزانه 16037  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 
 روزانه 16038  قزوين -المللي امام خميني (ره ) دانشگاه بين  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 7 - 
 روزانه 16039  دانشگاه تهران مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 5 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 16040  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 4 -
 روزانه 16041  تهران -دانشگاه خوارزمي  كسب و كار گرايش بازاريابي مديريت 5 - محل تحصيل تهران

 روزانه 16042  دانشگاه سمنان مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 روزانه 16043  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 3 - 
 روزانه 16044  تهران -صنعتي اميركبير  دانشگاه مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 13 - 
 روزانه 16045  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 4 - 
 روزانه 16046  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 9 - 
 روزانه 16047  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  بازاريابيمديريت كسب و كار گرايش  3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 16048  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 6 - 

محل تحصيل  -فقط مرد 
 دانشكده مهندسي پيشرفت

 روزانه 16049  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 6 -
 روزانه 16050  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 7 - 
 روزانه 16051  سنندج -دانشگاه كردستان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 روزانه 16052  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 12 - 
 روزانه 16053  موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي كار گرايش بازاريابي مديريت كسب و 5 - 
 - 3 

مديريت كسب و كار گرايش رفتار 
 سازماني و منابع انساني

 روزانه 16054  دانشگاه تبريز

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

- 5 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 روزانه 16055  دانشگاه تهران

 5 - محل تحصيل تهران
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 روزانه 16056  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 12 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 روزانه 16057  دانشگاه سمنان

 - 13 
رفتار مديريت كسب و كار گرايش 

 سازماني و منابع انساني
 روزانه 16058  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 6 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 روزانه 16059  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 5 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 روزانه 16060  سنندج -دانشگاه كردستان 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 روزانه 16061  خرم آباد -لرستان دانشگاه 

 - 4 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 روزانه 16062  دانشگاه يزد

 5 - محل تحصيل تهران
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 روزانه 16063  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 5 
هاي گرايش سيستممديريت كسب و كار 

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 روزانه 16064  دانشگاه سمنان

 - 3 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 روزانه 16065  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

- 4 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 روزانه 16066  دانشگاه تهران

 - 3 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين

دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني فومن 
 روزانه 16067  واقع در فومن استان گيالن)

 5 - محل تحصيل تهران
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 روزانه 16068  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 10 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 روزانه 16069  دانشگاه سمنان

 - 14 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 روزانه 16070  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 9 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 روزانه 16071  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 3 - فاقد خوابگاه
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 روزانه 16072  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

پذيرفته شدگان در صورت 
دارا بودن شرايط عمومي و 
اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده 
در سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
دفاع و پشتيباني وزارت 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

- 5 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 روزانه 16073  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 روزانه 16074  دانشگاه كاشان

 - 4 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 روزانه 16075  دانشگاه يزد

 روزانه 16076  دانشگاه سمنان مديريت كسب و كار گرايش فناوري 5 - 
 روزانه 16077  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 13 - 
 روزانه 16078  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  فناوريمديريت كسب و كار گرايش  - 4 فاقد خوابگاه
 روزانه 16079  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مديريت كسب و كار گرايش فناوري - 8 
 روزانه 16080  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 6 - 
 روزانه 16081  دانشگاه تبريز مديريت كسب و كار گرايش مالي 3 - 

 روزانه 16082  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 5 - محل تحصيل تهران
 روزانه 16083  دانشگاه سمنان مديريت كسب و كار گرايش مالي 7 - 
 روزانه 16084  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت كسب و كار گرايش مالي 13 - 
 روزانه 16085  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  گرايش مالي مديريت كسب و كار 4 - 
 روزانه 16086  دانشگاه صنعتي شاهرود مديريت كسب و كار گرايش مالي 15 - 
 روزانه 16087  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مديريت كسب و كار گرايش مالي - 4 فاقد خوابگاه
 روزانه 16088  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  ماليمديريت كسب و كار گرايش  - 8 
 روزانه 16089  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 6 - 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 16090  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 4 - 

 نوبت دوم 16091  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - 3 فقط زن
 نوبت دوم 16092  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  استراتژيمديريت كسب و كار گرايش  1 - 
 نوبت دوم 16093  دانشگاه تبريز مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 2 - 
 نوبت دوم 16094  دانشگاه تهران مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 2 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 16095  تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)دانشگاه  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 2 -
 نوبت دوم 16096  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 4 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 16097  دانشگاه سمنان مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 3 - 
 نوبت دوم 16098  كرمان -شهيد باهنر دانشگاه  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 2 - 

پذيرفته شدگان در صورت 
دارا بودن شرايط عمومي و 
اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده 
در سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

 محل تحصيل -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 16099  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 6 -

 نوبت دوم 16101  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 1 - فقط مرد

 مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 7 - فقط مرد
(محل تحصيل تهران  -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 نوبت دوم 16100  دماوند)
 نوبت دوم 16102  دانشگاه كاشان مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 3 - 
 نوبت دوم 16103  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 2 - 
 نوبت دوم 16104  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 3 - 
 نوبت دوم 16105  دانشگاه تهران مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 2 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 16106  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 2 -
 نوبت دوم 16107  تهران -دانشگاه خوارزمي  بازاريابيمديريت كسب و كار گرايش  4 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 16108  دانشگاه سمنان مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 2 - 
 نوبت دوم 16109  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 2 - 
 نوبت دوم 16110  تهران -نصير الدين طوسي  دانشگاه صنعتي خواجه مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 2 - 
 نوبت دوم 16111  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 4 - 

محل تحصيل  -فقط مرد 
 دانشكده مهندسي پيشرفت

 نوبت دوم 16112  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 3 -
 نوبت دوم 16113  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 1 - 
 نوبت دوم 16114  سنندج -دانشگاه كردستان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 1 - 
 - 2 

مديريت كسب و كار گرايش رفتار 
 سازماني و منابع انساني

 نوبت دوم 16115  دانشگاه تبريز

محل تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

- 2 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 نوبت دوم 16116  دانشگاه تهران

 4 - محل تحصيل تهران
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 نوبت دوم 16117  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 3 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 منابع انسانيسازماني و 
 نوبت دوم 16118  دانشگاه سمنان

 - 2 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 نوبت دوم 16119  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 4 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 نوبت دوم 16120  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 3 
و كار گرايش رفتار  مديريت كسب

 سازماني و منابع انساني
 نوبت دوم 16121  دانشگاه يزد

 4 - محل تحصيل تهران
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 نوبت دوم 16122  تهران -دانشگاه خوارزمي 
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 1 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 نوبت دوم 16123  دانشگاه سمنان

 - 2 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 نوبت دوم 16124  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 2 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني فومن 

 نوبت دوم 16125  واقع در فومن استان گيالن)
محل تحصيل دانشكده 

 مديريت تهران
- 2 

گرايش عمليات و مديريت كسب و كار 
 زنجيره تامين

 نوبت دوم 16126  دانشگاه تهران

 4 - محل تحصيل تهران
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 نوبت دوم 16127  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 3 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 نوبت دوم 16128  دانشگاه سمنان

 - 4 
كسب و كار گرايش عمليات و مديريت 

 زنجيره تامين
 نوبت دوم 16129  دانشگاه صنعتي شاهرود

پذيرفته شدگان در صورت 
دارا بودن شرايط عمومي و 
اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده 
در سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

- 5 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 نوبت دوم 16130  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 - 5 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 نوبت دوم 16131  دانشگاه كاشان

 - 3 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 نوبت دوم 16132  دانشگاه يزد

 نوبت دوم 16133  دانشگاه سمنان مديريت كسب و كار گرايش فناوري 1 - 
 نوبت دوم 16134  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 4 - 
 نوبت دوم 16135  دانشگاه تبريز مديريت كسب و كار گرايش مالي 2 - 

 نوبت دوم 16136  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 4 - تحصيل تهرانمحل 
 نوبت دوم 16137  دانشگاه سمنان مديريت كسب و كار گرايش مالي 1 - 
 نوبت دوم 16138  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 3 - 
 نوبت دوم 16139  دانشگاه صنعتي شاهرود و كار گرايش ماليمديريت كسب  4 - 
 نوبت دوم 16140  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 4 - 
 نوبت دوم 16141  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 1 - 
 مجازي 16142  دانشگاه تبريز مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 10 - آموزش محور
محل  -آموزش محور 

تحصيل دانشكده 
 مديريت تهران

 مجازي 16143  دانشگاه تهران مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 30 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي 16144  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 40 -
محل  -آموزش محور 
 تحصيل تهران

 مجازي 16145  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 20 -
پذيرفته شدگان در 

صورت دارا بودن شرايط 
عمومي و اختصاصي 

وزارت دفاع و شرايط 
علمي الزم (درج شده در 

سايت دانشگاه صنعتي 
مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

آموزش محور  -دفترچه 
 محل تحصيل تهران -

 مجازي 16146  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 30 -
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 مجازي 16147  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 40 - آموزش محور
 مجازي 16148  دانشگاه تبريز مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 10 - آموزش محور

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي 16149  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 40 -

محل  -آموزش محور 
 تحصيل تهران

 مجازي 16150  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 -

 مجازي 16151  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 40 - آموزش محور
 مجازي 16152  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 40 - آموزش محور

 20 - آموزش محور
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 مجازي 16153  دانشگاه اصفهان

پذيرفته شدگان در 
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 
آموزش محور  -ترچه دف
 محل تحصيل تهران -

- 30 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 مجازي 16154  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

محل  -آموزش محور 
 تحصيل تهران

- 20 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 مجازي 16155  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 20 - آموزش محور
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 مجازي 16156  دانشگاه اصفهان

محل  -آموزش محور 
 تحصيل تهران

- 20 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 مجازي 16157  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 مجازي 16158  دانشگاه تبريز مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 - آموزش محور
محل  -آموزش محور 
 تحصيل تهران

 مجازي 16159  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 -

 مجازي 16160  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 40 - آموزش محور
محل تحصيل پرديس 

دانشگاه تبريزخودگردان   پرديس خودگردان 16161  دانشگاه تبريز مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 3 -

 مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 16162  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16163  دانشگاه شيراز مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16164  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 6 -

 مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 5 - 
تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل 

 پرديس خودگردان 16165  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16166  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 12 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16167  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  كار گرايش بازاريابيمديريت كسب و  6 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز - 3 

مديريت كسب و كار گرايش رفتار 
 سازماني و منابع انساني

 پرديس خودگردان 16168  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16169  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  كار گرايش فناوري مديريت كسب و 12 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 16170  دانشگاه تبريز مديريت كسب و كار گرايش مالي 3 -
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 ) 1مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16171  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت كسب و كار گرايش مالي 12 -
 پيام نور 16172  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  استراتژيمديريت كسب و كار گرايش  8 - 
 پيام نور 16173  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 
 پيام نور 16174  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 
 پيام نور 16175  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 
 پيام نور 16176  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 
 پيام نور 16177  مركز بابل -مازندران دانشگاه پيام نور استان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 
 پيام نور 16178  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 
 پيام نور 16179  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 
 پيام نور 16180  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  گرايش استراتژي مديريت كسب و كار 8 - 
 پيام نور 16181  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 
 پيام نور 16182  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 
 پيام نور 16183  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 
 پيام نور 16184  مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 - 
 پيام نور 16185  مركز كرج -نور استان البرز دانشگاه پيام  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 16186  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 16187  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 16188  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  گرايش بازاريابي مديريت كسب و كار 8 - 
 پيام نور 16189  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 16190  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 16191  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 16192  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 16193  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 16194  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 16195  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 16196  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 - 8 

مديريت كسب و كار گرايش رفتار 
 سازماني و منابع انساني

 پيام نور 16197  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 انسانيسازماني و منابع 
 پيام نور 16198  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 پيام نور 16199  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 پيام نور 16200  مركز ورامين -استان تهران دانشگاه پيام نور 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 پيام نور 16201  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 پيام نور 16202  بابلمركز  -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 پيام نور 16203  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
نورپيام  16204  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران   

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 پيام نور 16205  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 پيام نور 16206  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 - 8 
گرايش رفتار مديريت كسب و كار 
 سازماني و منابع انساني

 پيام نور 16207  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 پيام نور 16208  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 - 8 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعاتاطالعاتي و 
 پيام نور 16209  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 
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 ) 1مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 8 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 پيام نور 16210  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 پيام نور 16211  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
هاي و كار گرايش سيستم مديريت كسب

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 پيام نور 16212  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 پيام نور 16213  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 - 8 
هاي گرايش سيستممديريت كسب و كار 

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 پيام نور 16214  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 8 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 پيام نور 16215  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 8 
هاي سيستممديريت كسب و كار گرايش 

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 پيام نور 16216  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 8 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 پيام نور 16217  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 

 - 8 
هاي سيستممديريت كسب و كار گرايش 

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 پيام نور 16218  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 - 8 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 پيام نور 16219  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 

 - 8 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 پيام نور 16220  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 پيام نور 16221  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 پيام نور 16222  تهران غرب -استان تهران دانشگاه پيام نور 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 پيام نور 16223  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 پيام نور 16224  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 پيام نور 16225  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 پيام نور 16226  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 8 
و مديريت كسب و كار گرايش عمليات 

 زنجيره تامين
 پيام نور 16227  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 پيام نور 16228  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 پيام نور 16229  مركز ساوه -استان مركزي دانشگاه پيام نور 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 پيام نور 16230  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 پيام نور 16231  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 پيام نور 16232  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 پيام نور 16233  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
 پيام نور 16234  مركز دماوند -تهران دانشگاه پيام نور استان  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
 پيام نور 16235  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
 پيام نور 16236  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
 پيام نور 16237  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  فناوريمديريت كسب و كار گرايش  8 - 
 پيام نور 16238  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
نورپيام  16239  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 -   
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 پيام نور 16240  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
 پيام نور 16241  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
 پيام نور 16242  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
 پيام نور 16243  مركز مهريز -پيام نور استان يزد دانشگاه  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
 پيام نور 16244  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 
 پيام نور 16245  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 
 پيام نور 16246  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران  ماليمديريت كسب و كار گرايش  8 - 
 پيام نور 16247  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 
 پيام نور 16248  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 
 پيام نور 16249  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 
 پيام نور 16250  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 
 پيام نور 16251  قائم شهرواحد  -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 
 پيام نور 16252  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 
 پيام نور 16253  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 
 پيام نور 16254  مركز همدان -استان همدان دانشگاه پيام نور  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 
 پيام نور 16255  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 
 پيام نور 16256  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - 
 پيام نور 16257  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - 
 پيام نور 16258  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - 
 پيام نور 16259  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - 
 پيام نور 16260  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  كسب و كار گرايش انرژيمديريت  8 - 
 پيام نور 16261  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - 
 پيام نور 16262  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - 
 پيام نور 16263  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - 
 پيام نور 16264  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - 
 پيام نور 16265  واحد قشم -استان هرمزگان دانشگاه پيام نور  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - 
 پيام نور 16266  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - 
 پيام نور 16267  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - 
 مجازي پيام نور 16268  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  گرايش استراتژيمديريت كسب و كار  10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16269  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16270  مركز ورامين -استان تهران دانشگاه پيام نور  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16271  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16272  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16273  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16274  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16275  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16276  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16277  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  بازاريابيمديريت كسب و كار گرايش  8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16278  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16279  مركز گرمسار -استان سمنان دانشگاه پيام نور  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16280  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16281  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16282  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16283  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 10 - آموزش محور

 10 - آموزش محور
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 مجازي پيام نور 16284  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 8 - آموزش محور
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 مجازي پيام نور 16285  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 10 - محورآموزش 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 مجازي پيام نور 16286  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 10 - آموزش محور
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
نورمجازي پيام  16287  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان   
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 8 - آموزش محور
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 مجازي پيام نور 16288  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 10 - آموزش محور
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 مجازي پيام نور 16289  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 8 - آموزش محور
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 منابع انسانيسازماني و 
 مجازي پيام نور 16290  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 

 10 - آموزش محور
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 مجازي پيام نور 16291  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 10 - آموزش محور
 هايمديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 مجازي پيام نور 16292  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 8 - آموزش محور
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 مجازي پيام نور 16293  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 10 - آموزش محور
هاي كار گرايش سيستممديريت كسب و 

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 مجازي پيام نور 16294  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 10 - آموزش محور
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 مجازي پيام نور 16295  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 8 - محور آموزش
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 مجازي پيام نور 16296  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 10 - آموزش محور
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 مجازي پيام نور 16297  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 8 - آموزش محور
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 مجازي پيام نور 16298  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 

 10 - آموزش محور
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 مجازي پيام نور 16299  واحد قشم -هرمزگان  دانشگاه پيام نور استان

 10 - آموزش محور
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 مجازي پيام نور 16300  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 8 - آموزش محور
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 مجازي پيام نور 16301  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 10 - آموزش محور
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 مجازي پيام نور 16302  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 10 - آموزش محور
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 مجازي پيام نور 16303  گرمسارمركز  -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 8 - آموزش محور
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 مجازي پيام نور 16304  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 10 - آموزش محور
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 مجازي پيام نور 16305  ساريمركز  -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 8 - آموزش محور
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 مجازي پيام نور 16306  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 

 10 - آموزش محور
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 مجازي پيام نور 16307  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 مجازي پيام نور 16308  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16309  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16310  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16311  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16312  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16313  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16314  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16315  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16316  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16317  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16318  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16319  مركز بابل -پيام نور استان مازندران دانشگاه  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16320  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 - آموزش محور
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 مجازي پيام نور 16321  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16322  واحد قشم -نور استان هرمزگان  دانشگاه پيام مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16323  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 16324  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 20 - 
 غيرانتفاعي 16325  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 18 - 
 غيرانتفاعي 16326  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 20 - 
 غيرانتفاعي 16327  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 12 - 
 غيرانتفاعي 16328  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 - 

با همكاري دانشگاه 
 كانپور هندوستان

 غيرانتفاعي 16329  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 16330  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  كسب و كار گرايش بازاريابيمديريت  15 - 
 غيرانتفاعي 16331  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 15 - 
 غيرانتفاعي 16332  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 16333  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 3 - 
 غيرانتفاعي 16334  موسسه غيرانتفاعي قشم مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 4 - 
 غيرانتفاعي 16335  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 14 - 
 غيرانتفاعي 16336  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 15 - 

 - 20 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 غيرانتفاعي 16337  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 

 - 15 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 منابع انساني سازماني و
 غيرانتفاعي 16338  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد 

 10 - فقط مرد
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 غيرانتفاعي 16339  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 

 6 - فقط زن
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 غيرانتفاعي 16340  قم -طلوع مهر موسسه غيرانتفاعي 

 - 7 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 

 زنجيره تامين
 غيرانتفاعي 16341  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار 

 غيرانتفاعي 16342  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 - فقط مرد
 دفترچهتوضيحات در انتهاي 

 فقط زن -
 غيرانتفاعي 16343  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مديريت كسب و كار گرايش مالي 18 -

 غيرانتفاعي 16344  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 - 
 غيرانتفاعي 16345  كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 16346  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  مديريت كسب و كار گرايش مالي 5 - 
 غيرانتفاعي 16347  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 16348  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  مديريت كسب و كار گرايش مالي 15 - 
 غيرانتفاعي 16349  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  مديريت كسب و كار گرايش مالي 7 - 
 غيرانتفاعي 16350  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  مديريت كسب و كار گرايش مالي 5 - 
 غيرانتفاعي 16351  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 16352  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق  مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 16353 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  مديريت كسب و كار گرايش مالي 7 - 
 غيرانتفاعي 16354  غيرانتفاعي كيمياي كرمانموسسه  مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 - 
 مجازي غيرانتفاعي 16355  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 10 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 16356  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي رايانه اي جهان نما مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 20 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 16357  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 16358  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 16359  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 10 - آموزش محور

 10 - آموزش محور
مديريت كسب و كار گرايش رفتار 

 سازماني و منابع انساني
 مجازي غيرانتفاعي 16360  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي 

 مجازي غيرانتفاعي 16361  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 - آموزش محور
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  گروه علوم انساني  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 روزانه 16362  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت امور شهري 4 -  توضيحات در انتهاي دفترچه
شرايط در انتهاي دفترچه 

محل تحصيل دانشكده  -
 مديريت تهران

 روزانه 16363  دانشگاه تهران مديريت امور شهري 6 -

 روزانه 16364  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت امور شهري 6 - فاقد شرط مصاحبه
 روزانه 16365  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت امور شهري 6 - فاقد شرط مصاحبه

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 16366  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت امور شهري 2 -
شرايط در انتهاي دفترچه 

دانشكده محل تحصيل  -
 مديريت تهران

 نوبت دوم 16367  دانشگاه تهران مديريت امور شهري 3 -

 نوبت دوم 16368  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت امور شهري 4 - فاقد شرط مصاحبه
 نوبت دوم 16369  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت امور شهري 1 - فاقد شرط مصاحبه

محل  -آموزش محور 
دانشكده تحصيل 

 مديريت تهران
 مجازي 16370  دانشگاه تهران مديريت امور شهري 30 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي 16371  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت امور شهري 40 -

 پيام نور 16372  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت امور شهري 20 - فاقد شرط مصاحبه
 غيرانتفاعي 16373  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  مديريت امور شهري 20 - فاقد شرط مصاحبه

 ) 1) (كد ضريب 1مديريت دفاعي ( - 1149
پذيرفته شده متعهد به 

جذب در نيروهاي مسلح 
مي باشد به شرط 

برخورداري از شرايط 
عمومي و اختصاصي 

نيروهاي مسلح استخدامي 
 -جمهوري اسالمي ايران. 

شرايط در انتهاي دفترچه 
  فقط مرد -

 روزانه 16374  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران مديريت دفاعي گرايش زميني 117 -

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيروهاي مسلح 

مي باشد به شرط 
برخورداري از شرايط 

عمومي و اختصاصي 
استخدامي نيروهاي مسلح 

 -جمهوري اسالمي ايران. 
شرايط در انتهاي دفترچه 

 فقط مرد -

 روزانه 16375  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران مديريت دفاعي گرايش پدافند هوايي 24 -

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيروهاي مسلح 

مي باشد به شرط 
برخورداري از شرايط 

عمومي و اختصاصي 
استخدامي نيروهاي مسلح 

 -جمهوري اسالمي ايران. 
شرايط در انتهاي دفترچه 

 فقط مرد -

 روزانه 16376  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران مديريت دفاعي گرايش هوايي 24 -

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيروهاي مسلح 

مي باشد به شرط 
شرايط برخورداري از 

عمومي و اختصاصي 
استخدامي نيروهاي مسلح 

 -جمهوري اسالمي ايران. 
شرايط در انتهاي دفترچه 

 فقط مرد -

 روزانه 16377  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران مديريت دفاعي گرايش دريايي 24 -
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 ) 1) (كد ضريب 1مديريت دفاعي ( - 1149 ادامه

  توضيحات
 پذيرشظرفيت

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

 اول دوم

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيروهاي مسلح 

مي باشد به شرط 
برخورداري از شرايط 

عمومي و اختصاصي 
استخدامي نيروهاي مسلح 

 -جمهوري اسالمي ايران. 
انتهاي دفترچه شرايط در 

 فقط مرد -

 روزانه 16378  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران مديريت دفاعي گرايش جنگال و سايبر 20 -

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيروهاي مسلح 

مي باشد به شرط 
برخورداري از شرايط 

عمومي و اختصاصي 
استخدامي نيروهاي مسلح 

 -ايران. جمهوري اسالمي 
شرايط در انتهاي دفترچه 

 فقط مرد -

- 51 
مديريت دفاعي گرايش پشتيباني خدمات 

 رزمي
 روزانه 16379  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران

 ) 1مدرسي معارف اسالمي (كد ضريب  - 1152
 توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل دانشكده  -
  معارف و انديشه اسالمي

 روزانه 16380  دانشگاه تهران مدرسي مباني نظري اسالم 6 -

 روزانه 16381  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مدرسي مباني نظري اسالم 8 - 
 روزانه 16382  دانشگاه شيراز مدرسي مباني نظري اسالم 8 - 
 روزانه 16383  دانشگاه فردوسي مشهد مدرسي مباني نظري اسالم 7 - 
 روزانه 16384  بابلسر -دانشگاه مازندران  مباني نظري اسالممدرسي  9 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده  -

 معارف و انديشه اسالمي

 نوبت دوم 16385  دانشگاه تهران مدرسي مباني نظري اسالم 6 -

 نوبت دوم 16386  دانشگاه فردوسي مشهد مدرسي مباني نظري اسالم 3 - 
 نوبت دوم 16387  بابلسر -دانشگاه مازندران  مباني نظري اسالممدرسي  4 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16388  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مدرسي مباني نظري اسالم 2 -

 ) 2مدرسي معارف اسالمي (كد ضريب  - 1152

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده  -

  معارف و انديشه اسالمي
 روزانه 16389  دانشگاه تهران مدرسي اخالق اسالمي 6 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده  -

 معارف و انديشه اسالمي

 نوبت دوم 16390  دانشگاه تهران مدرسي اخالق اسالمي 6 -

 ) 3مدرسي معارف اسالمي (كد ضريب  - 1152

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده  -

  معارف و انديشه اسالمي
 روزانه 16391  دانشگاه تهران مدرسي تاريخ، فرهنگ و تمدن اسالمي 6 -

 روزانه 16392  دانشگاه فردوسي مشهد مدرسي تاريخ، فرهنگ و تمدن اسالمي 5 - 
 توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل دانشكده  -
 معارف و انديشه اسالمي

 نوبت دوم 16393  دانشگاه تهران مدرسي تاريخ، فرهنگ و تمدن اسالمي 4 -

 نوبت دوم 16394  دانشگاه فردوسي مشهد مدرسي تاريخ، فرهنگ و تمدن اسالمي 2 - 
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  ) 4مدرسي معارف اسالمي (كد ضريب  - 1152

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده  -

  معارف و انديشه اسالمي
 روزانه 16395  دانشگاه تهران مدرسي انقالب اسالمي 6 -

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده  -

 معارف و انديشه اسالمي
 نوبت دوم 16396  دانشگاه تهران مدرسي انقالب اسالمي 4 -

 ) 5مدرسي معارف اسالمي (كد ضريب  - 1152
 توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل دانشكده  -
  معارف و انديشه اسالمي

 روزانه 16397  دانشگاه تهران مدرسي معارف قرآن و حديث 6 -

 روزانه 16398  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مدرسي معارف قرآن و حديث 8 - 
 روزانه 16399  دانشگاه شيراز مدرسي معارف قرآن و حديث 8 - 
 روزانه 16400  دانشگاه فردوسي مشهد مدرسي معارف قرآن و حديث 7 - 
 روزانه 16401  بابلسر -دانشگاه مازندران  مدرسي معارف قرآن و حديث 3 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده  -

 معارف و انديشه اسالمي
 نوبت دوم 16402  دانشگاه تهران مدرسي معارف قرآن و حديث 6 -

 نوبت دوم 16403  دانشگاه فردوسي مشهد مدرسي معارف قرآن و حديث 3 - 
 نوبت دوم 16404  بابلسر -دانشگاه مازندران  مدرسي معارف قرآن و حديث 1 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16405  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مدرسي معارف قرآن و حديث 2 -

 ) 1اطالعات (كد ضريب  - 1153
شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 16406  امام باقر(ع) دانشگاه اطالعات و امنيت ملي مديريت اطالعات - 19  فقط مرد -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 16407  امام باقر(ع) دانشگاه اطالعات و امنيت ملي حفاظت اطالعات - 19

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 16408  امام باقر(ع) دانشگاه اطالعات و امنيت ملي مطالعات امنيتي ايران - 19

دفترچه شرايط در انتهاي 
 فقط مرد -

 روزانه 16409  امام باقر(ع) دانشگاه اطالعات و امنيت ملي پژوهشگري امنيت - 19

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 16410  امام باقر(ع) دانشگاه اطالعات و امنيت ملي امنيت اطالعات - 19

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 16411  امام باقر(ع) دانشگاه اطالعات و امنيت ملي امنيت اقتصادي - 19

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 16412  امام باقر(ع) دانشگاه اطالعات و امنيت ملي المللامنيت بين - 19

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 26060  امام باقر(ع) دانشگاه اطالعات و امنيت ملي ضدتروريسم - 19

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 26061  امام باقر(ع) دانشگاه اطالعات و امنيت ملي امنيت نرم - 19

 ) 1آماد (كد ضريب  - 1156
پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
  فقط مرد

 روزانه 16413  تهران -حسين (ع ) دانشگاه جامع امام  آماد 10 -

مختص كاركنان شاغل 
برابر شرايط و  -مرد ناجا 

ضوابط اعالمي در دفترچه 
راهنماي آزموني صادره از 

دانشگاه علوم انتظامي 
شرايط در انتهاي  -امين. 

 فقط مرد -دفترچه 

 آماد 50 -
نيروي انتظامي  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

 روزانه 16414  جمهوري اسالمي ايران
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 ) 1آماد (كد ضريب  - 1156 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيروهاي مسلح 

شرايط در  -ميباشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 16415  نوشهر -دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  آماد 4 -

ويژه شاغلين نيروهاي 
شرايط در انتهاي  -مسلح 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 16416  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) آماد 10 -

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيروهاي مسلح 

شرايط در  -ميباشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 16417  نوشهر -دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  آماد 4 -

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد 

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
 فقط مرد

 نوبت دوم 16418  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) آماد 7 -

 ) 1فرماندهي و مديريت انتظامي (كد ضريب  - 1160
مختص كاركنان شاغل 

برابر شرايط و  -مرد ناجا 
ضوابط اعالمي در دفترچه 
راهنماي آزموني صادره از 

دانشگاه علوم انتظامي 
شرايط در انتهاي  -امين. 

  فقط مرد -دفترچه 

 فرماندهي و مديريت انتظامي 130 -
انتظامي  نيروي -دانشگاه علوم انتظامي امين 

 روزانه 16419  جمهوري اسالمي ايران

 ) 1هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب رشته - 1161
مختص كاركنان شاغل 

برابر شرايط و  -مرد ناجا 
ضوابط اعالمي در دفترچه 
راهنماي آزموني صادره از 

دانشگاه علوم انتظامي 
شرايط در انتهاي  -امين. 

  فقط مرد -دفترچه 

 پيشگيري از جرم 140 -
نيروي انتظامي  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

 روزانه 16420  جمهوري اسالمي ايران

 ) 2هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب رشته - 1161
مختص كاركنان شاغل 

برابر شرايط و  -مرد ناجا 
ضوابط اعالمي در دفترچه 
راهنماي آزموني صادره از 

علوم انتظامي دانشگاه 
شرايط در انتهاي  -امين. 

  فقط مرد -دفترچه 

 علوم و فنون مرزباني 50 -
نيروي انتظامي  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

 روزانه 16421  جمهوري اسالمي ايران

 ) 3هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب رشته - 1161
مختص كاركنان شاغل 

و  برابر شرايط -مرد ناجا 
ضوابط اعالمي در دفترچه 
راهنماي آزموني صادره از 

دانشگاه علوم انتظامي 
شرايط در انتهاي  -امين. 

  فقط مرد -دفترچه 

 مديريت علوم اطالعات و امنيت انتظامي 100 -
نيروي انتظامي  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

 روزانه 16422  جمهوري اسالمي ايران

 ) 4دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب هاي تخصصي رشته - 1161
مختص كاركنان شاغل 

برابر شرايط و  -مرد ناجا 
ضوابط اعالمي در دفترچه 
راهنماي آزموني صادره از 

دانشگاه علوم انتظامي 
شرايط در انتهاي  -امين. 

  فقط مرد -دفترچه 

 مبارزه با مواد مخدر 40 -
انتظامي نيروي  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

 روزانه 16423  جمهوري اسالمي ايران
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  ) 5هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب رشته - 1161

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

مختص كاركنان شاغل 
برابر شرايط و  - مرد ناجا

ضوابط اعالمي در دفترچه 
راهنماي آزموني صادره از 

دانشگاه علوم انتظامي 
شرايط در انتهاي  -امين. 

  فقط مرد -دفترچه 

 علوم عمليات ويژه انتظامي 40 -
نيروي انتظامي  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

  جمهوري اسالمي ايران
 روزانه 16424

 ) 6دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب هاي تخصصي رشته - 1161

مختص كاركنان شاغل 
برابر شرايط و  -مرد ناجا 

ضوابط اعالمي در دفترچه 
راهنماي آزموني صادره از 

دانشگاه علوم انتظامي 
شرايط در انتهاي  -امين. 

  فقط مرد -دفترچه 

 عمليات راهور 100 -
نيروي انتظامي  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

 روزانه 16425  ري اسالمي ايرانجمهو

 ) 7هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب رشته - 1161

مختص كاركنان شاغل 
برابر شرايط و  -مرد ناجا 

ضوابط اعالمي در دفترچه 
راهنماي آزموني صادره از 

دانشگاه علوم انتظامي 
شرايط در انتهاي  -امين. 

  فقط مرد -دفترچه 

 جرايمكشف  100 -
نيروي انتظامي  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

  جمهوري اسالمي ايران
 روزانه 16426

 ) 8هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب رشته - 1161

مختص كاركنان شاغل 
برابر شرايط و  -مرد ناجا 

ضوابط اعالمي در دفترچه 
راهنماي آزموني صادره از 

دانشگاه علوم انتظامي 
شرايط در انتهاي  -امين. 

  فقط مرد -دفترچه 

 مديريت علوم حفاظت اطالعات انتظامي 100 -
نيروي انتظامي  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

  جمهوري اسالمي ايران
 روزانه 16427

 ) 9هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب رشته - 1161

مختص كاركنان شاغل 
شرايط و برابر  -مرد ناجا 

ضوابط اعالمي در دفترچه 
راهنماي آزموني صادره از 

دانشگاه علوم انتظامي 
شرايط در انتهاي  -امين. 

  فقط مرد -دفترچه 

 مهندسي امنيت فضاي سايبري 20 -
نيروي انتظامي  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

  جمهوري اسالمي ايران
 روزانه 16428
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  علوم پايههاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه كد رشته محل -2جدول شماره 

  ) 1علوم زمين (كد ضريب  - 1201

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 16429  دانشگاه اروميه علوم زمين گرايش پترولوژي 9 -  

 روزانه 16430  دانشگاه اصفهان علوم زمين گرايش پترولوژي 6 - 
 روزانه 16431  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم زمين گرايش پترولوژي 6 - 
 روزانه 16432  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  علوم زمين گرايش پترولوژي 12 - 
 روزانه 16433  دانشگاه بيرجند علوم زمين گرايش پترولوژي 10 - 
 روزانه 16434  دانشگاه تبريز علوم زمين گرايش پترولوژي 5 - 
 روزانه 16435  دانشگاه تهران علوم زمين گرايش پترولوژي 3 - 
 روزانه 16436  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  علوم زمين گرايش پترولوژي 6 - 
 روزانه 16437  دانشگاه دامغان علوم زمين گرايش پترولوژي 6 - 
 روزانه 16438  دانشگاه زنجان علوم زمين گرايش پترولوژي 8 - 
 روزانه 16439  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  پترولوژيعلوم زمين گرايش  3 - 
 روزانه 16440  دانشگاه شهركرد علوم زمين گرايش پترولوژي 6 - 
 روزانه 16441  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم زمين گرايش پترولوژي 10 - 
 روزانه 16442  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم زمين گرايش پترولوژي 5 - 
 روزانه 16443  دانشگاه فردوسي مشهد علوم زمين گرايش پترولوژي 4 - 
 روزانه 16444  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم زمين گرايش پترولوژي 10 - 
 روزانه 16445  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم زمين گرايش پترولوژي 8 - 
 - 6 

علوم زمين گرايش كاني ها و سنگ هاي 
 صنعتي

 روزانه 16446  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 نوبت دوم 16447  دانشگاه اروميه علوم زمين گرايش پترولوژي 2 - 
 نوبت دوم 16448  دانشگاه اصفهان علوم زمين گرايش پترولوژي 3 - 
 نوبت دوم 16449  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم زمين گرايش پترولوژي 2 - 
 نوبت دوم 16450  دانشگاه تبريز گرايش پترولوژي علوم زمين 3 - 
 نوبت دوم 16451  دانشگاه تهران علوم زمين گرايش پترولوژي 1 - 
 نوبت دوم 16452  دانشگاه دامغان علوم زمين گرايش پترولوژي 2 - 
 نوبت دوم 16453  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم زمين گرايش پترولوژي 1 - 
 نوبت دوم 16454  دانشگاه فردوسي مشهد گرايش پترولوژيعلوم زمين  1 - 
 نوبت دوم 16455  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم زمين گرايش پترولوژي 2 - 
 - 2 

علوم زمين گرايش كاني ها و سنگ هاي 
 صنعتي

 نوبت دوم 16456  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16457  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زمين گرايش پترولوژيعلوم  1 -

 - 1 
علوم زمين گرايش كاني ها و سنگ هاي 

 صنعتي
 پرديس خودگردان 16458  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

نورپيام  16459  مركز شبستر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  علوم زمين گرايش پترولوژي 10 -   
 پيام نور 16460  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  علوم زمين گرايش پترولوژي 10 - 
 پيام نور 16461  مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  علوم زمين گرايش پترولوژي 10 - 
 علوم زمين گرايش پترولوژي 10 - 

 -محال و بختياري دانشگاه پيام نور استان چهار 
 پيام نور 16462  مركز شهركرد

 پيام نور 16463  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  علوم زمين گرايش پترولوژي 8 - 
 پيام نور 16464  مركز بيجار -دانشگاه پيام نور استان كردستان  علوم زمين گرايش پترولوژي 10 - 
 پيام نور 16465  مركز رفسنجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  پترولوژيعلوم زمين گرايش  8 - 
 پيام نور 16466  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  علوم زمين گرايش پترولوژي 8 - 

 ) 2علوم زمين (كد ضريب  - 1201
 روزانه 16467  دانشگاه اروميه شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 6 -  

 روزانه 16468  دانشگاه اصفهان شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 4 - 
 روزانه 16469  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 3 - 
 روزانه 16470  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 10 - 
 روزانه 16471  دانشگاه تبريز شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 7 - 
 روزانه 16472  دانشگاه تربيت مدرس شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 5 - 
 روزانه 16473  دانشگاه تهران شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 5 - 
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2علوم زمين (كد ضريب  - 1201 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 16474  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 5 - 
 روزانه 16475  دانشگاه دامغان شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 6 - 
 روزانه 16476  دانشگاه زنجان شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 7 - 
 روزانه 16477  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 6 - 
 روزانه 16478  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 5 - 
 روزانه 16479  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 5 - 
 روزانه 16480  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 6 - 
 روزانه 16481  دانشگاه شيراز شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 4 - 
 روزانه 16482  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسي اقتصاديزمين گرايش زمينعلوم  5 - 
 روزانه 16483  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 4 - 
 روزانه 16484  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 7 - 
 روزانه 16485  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 8 - 
 روزانه 16486  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 11 - 
 روزانه 16487  مجتمع آموزش عالي زرند شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 6 - 
 روزانه 16488  بيرجنددانشگاه  گوهرشناسي كاربردي و كاني شناسي صنعتي 5 - 
 روزانه 16489  دانشگاه صنعتي شاهرود گوهرشناسي كاربردي و كاني شناسي صنعتي 6 - 
 نوبت دوم 16490  دانشگاه اروميه شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 2 - 
 نوبت دوم 16491  دانشگاه اصفهان شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 2 - 
 نوبت دوم 16492  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي اقتصاديگرايش زمينعلوم زمين  2 - 
 نوبت دوم 16493  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 2 - 
 نوبت دوم 16494  دانشگاه تبريز شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 4 - 
 نوبت دوم 16495  دانشگاه تهران شناسي اقتصاديگرايش زمينعلوم زمين  2 - 
 نوبت دوم 16496  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 1 - 
 نوبت دوم 16497  دانشگاه دامغان شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 3 - 
 نوبت دوم 16498  دانشگاه زنجان اقتصاديشناسي علوم زمين گرايش زمين 1 - 
 نوبت دوم 16499  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 1 - 
 نوبت دوم 16500  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 1 - 
 نوبت دوم 16501  مشهددانشگاه فردوسي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 1 - 
 نوبت دوم 16502  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 2 - 
 نوبت دوم 16503  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 3 - 
دومنوبت  16504  دانشگاه بيرجند گوهرشناسي كاربردي و كاني شناسي صنعتي 1 -   
 نوبت دوم 16505  دانشگاه صنعتي شاهرود گوهرشناسي كاربردي و كاني شناسي صنعتي 4 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16506  دانشگاه اروميه شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16507  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اقتصادي شناسيعلوم زمين گرايش زمين 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16508  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 4 -
 پيام نور 16509  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 8 - 
 پيام نور 16510  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 8 - 
 پيام نور 16511  واحد شهريار -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 10 - 
 پيام نور 16512  مركز اوز -دانشگاه پيام نور استان فارس  اقتصادي شناسيعلوم زمين گرايش زمين 10 - 
 پيام نور 16513  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 10 - 
نورپيام  16514  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 8 -   
 پيام نور 16515  مركز اليگودرز -دانشگاه پيام نور استان لرستان  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 10 - 

  ) 3علوم زمين (كد ضريب  - 1201
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 6 -    روزانه 16516  دانشگاه اروميه

علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 5 -   روزانه 16517  اصفهان دانشگاه
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 6 -   روزانه 16518  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 10 -   روزانه 16519  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 12 -   روزانه 16520  بيرجنددانشگاه 
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 4 -   روزانه 16521  دانشگاه تبريز
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 3علوم زمين (كد ضريب  - 1201 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 7 -  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 16522  كرمان

علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 8 -   روزانه 16523  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 4 -   روزانه 16524  مدرسدانشگاه تربيت 
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 2 - فاقد خوابگاه  روزانه 16525  دانشگاه تربيت مدرس
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 3 -   روزانه 16526  دانشگاه تهران
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 5 -   روزانه 16527  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 6 -   روزانه 16528  دانشگاه دامغان
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 5 -   روزانه 16529  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 5 -   روزانه 16530  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 5 -   روزانه 16531  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 9 -   روزانه 16532  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 4 -   روزانه 16533  دانشگاه شيراز
زمين ساخت (تكتونيك)علوم زمين گرايش  4 -   روزانه 16534  دانشگاه صنعتي شاهرود
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 4 -   روزانه 16535  دانشگاه فردوسي مشهد
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 12 -   روزانه 16536  گرگان -دانشگاه گلستان 
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 2 -   نوبت دوم 16537  دانشگاه اروميه
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 2 -   نوبت دوم 16538  دانشگاه اصفهان
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 3 -   نوبت دوم 16539  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 2 -   نوبت دوم 16540  قزوين -خميني (ره ) دانشگاه بين المللي امام 
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 3 -   نوبت دوم 16541  دانشگاه تبريز
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 1 -  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 

 نوبت دوم 16542  كرمان
(تكتونيك)علوم زمين گرايش زمين ساخت  1 -   نوبت دوم 16543  دانشگاه تهران
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 3 -   نوبت دوم 16544  دانشگاه دامغان
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 1 -   نوبت دوم 16545  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 1 -   نوبت دوم 16546  دانشگاه فردوسي مشهد
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 2 -   نوبت دوم 16547  گرگان -دانشگاه گلستان 
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 6 -   پرديس خودگردان 16548  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 1 -  پرديس خودگردان 16549  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 8 -   پيام نور 16550  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 8 -   پيام نور 16551  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 10 -   پيام نور 16552  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 

 ) 4علوم زمين (كد ضريب  - 1201
 روزانه 16553  دانشگاه اروميه شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 5 -  

 روزانه 16554  دانشگاه تبريز شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 7 - 
 روزانه 16555  دانشگاه تهران شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 3 - 
 روزانه 16556  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 4 - 
 روزانه 16557  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 7 - 
 روزانه 16558  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيزمين گرايش آب زمينعلوم  5 - 
 روزانه 16559  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 9 - 
 روزانه 16560  دانشگاه شيراز شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 6 - 
 روزانه 16561  شاهروددانشگاه صنعتي  شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 13 - 
 روزانه 16562  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 4 - 
 نوبت دوم 16563  دانشگاه اروميه شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 2 - 
 نوبت دوم 16564  دانشگاه تبريز شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 4 - 
 نوبت دوم 16565  دانشگاه تهران شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 1 - 
 نوبت دوم 16566  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 4 - 
 نوبت دوم 16567  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 1 - 
 نوبت دوم 16568  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 1 - 
 نوبت دوم 16569  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 1 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16570  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 1 -
 پيام نور 16571  مركز ابهر -استان زنجان دانشگاه پيام نور  شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 10 - 
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 5علوم زمين (كد ضريب  - 1201

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 5 
نگاري و علوم زمين گرايش چينه

 شناسيديرينه
 روزانه 16572  اروميهدانشگاه 

 - 5 
نگاري و علوم زمين گرايش چينه

 شناسيديرينه
 روزانه 16573  دانشگاه اصفهان

 - 8 
نگاري و علوم زمين گرايش چينه

 شناسيديرينه
 روزانه 16574  دانشگاه بيرجند

 - 4 
نگاري و علوم زمين گرايش چينه

 شناسيديرينه
 روزانه 16575  دانشگاه تبريز

 - 5 
نگاري و علوم زمين گرايش چينه

 شناسيديرينه
 روزانه 16576  دانشگاه تهران

 - 7 
نگاري و علوم زمين گرايش چينه

 شناسيديرينه
 روزانه 16577  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 6 
نگاري و علوم زمين گرايش چينه

 شناسيديرينه
 روزانه 16578  دانشگاه دامغان

 - 7 
نگاري و زمين گرايش چينه علوم

 شناسيديرينه
 روزانه 16579  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 6 
نگاري و علوم زمين گرايش چينه

 شناسيديرينه
 روزانه 16580  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 5 
نگاري و علوم زمين گرايش چينه

 شناسيديرينه
 روزانه 16581  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
نگاري و علوم زمين گرايش چينه

 شناسيديرينه
 روزانه 16582  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 8 
نگاري و علوم زمين گرايش چينه

 شناسيديرينه
 روزانه 16583  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 2 
نگاري و علوم زمين گرايش چينه

 شناسيديرينه
 نوبت دوم 16584  دانشگاه اروميه

 - 2 
نگاري و علوم زمين گرايش چينه

 شناسيديرينه
 نوبت دوم 16585  دانشگاه اصفهان

 - 3 
نگاري و علوم زمين گرايش چينه

 شناسيديرينه
 نوبت دوم 16586  دانشگاه تبريز

 - 3 
نگاري و علوم زمين گرايش چينه

 شناسيديرينه
 نوبت دوم 16587  دانشگاه تهران

 - 1 
نگاري و چينهعلوم زمين گرايش 

 شناسيديرينه
 نوبت دوم 16588  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 3 
نگاري و علوم زمين گرايش چينه

 شناسيديرينه
 نوبت دوم 16589  دانشگاه دامغان

 - 1 
نگاري و علوم زمين گرايش چينه

 شناسيديرينه
 نوبت دوم 16590  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 1 
نگاري و علوم زمين گرايش چينه

 شناسيديرينه
 نوبت دوم 16591  دانشگاه فردوسي مشهد

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 5 
نگاري و علوم زمين گرايش چينه

 شناسيديرينه
 پرديس خودگردان 16592  دانشگاه اروميه

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
نگاري و چينهعلوم زمين گرايش 

 شناسيديرينه
 پرديس خودگردان 16593  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 8 
نگاري و علوم زمين گرايش چينه

 شناسيديرينه
 پيام نور 16594  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 

 - 8 
نگاري و علوم زمين گرايش چينه

 شناسيديرينه
 پيام نور 16595  تهران شرق -استان تهران دانشگاه پيام نور 

 - 10 
نگاري و علوم زمين گرايش چينه

 شناسيديرينه
 پيام نور 16596  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
نگاري و علوم زمين گرايش چينه

 شناسيديرينه
نورپيام  16597  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي   
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 5علوم زمين (كد ضريب  - 1201 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 8 
نگاري و علوم زمين گرايش چينه

 شناسيديرينه
 پيام نور 16598  مشهد مركز -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 10 
نگاري و علوم زمين گرايش چينه

 شناسيديرينه

واحد مسجد  -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 پيام نور 16599  سليمان

 - 10 
نگاري و علوم زمين گرايش چينه

 شناسيديرينه
 پيام نور 16600  مركز دامغان -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 - 10 
نگاري و زمين گرايش چينهعلوم 
 شناسيديرينه

 پيام نور 16601  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 

 - 8 
نگاري و علوم زمين گرايش چينه

 شناسيديرينه
 پيام نور 16602  مركز رفسنجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 

 - 10 
نگاري و علوم زمين گرايش چينه

 شناسيديرينه
 پيام نور 16603  واحد قشم -پيام نور استان هرمزگان  دانشگاه

 - 10 
نگاري و علوم زمين گرايش چينه

 شناسيديرينه
 پيام نور 16604  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 - 2 
نگاري و علوم زمين گرايش چينه

 شناسيديرينه
 غيرانتفاعي 16605  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان

 ) 6علوم زمين (كد ضريب  - 1201

  - 5 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 روزانه 16606  دانشگاه اصفهان

 - 4 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 روزانه 16607  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 5 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 روزانه 16608  بيرجنددانشگاه 

 - 8 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 روزانه 16609  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان

 - 4 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 روزانه 16610  دانشگاه تهران

 - 6 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 روزانه 16611  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 5 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 روزانه 16612  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 5 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 روزانه 16613  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
شناسي و رسوب علوم زمين گرايش

 شناسي رسوبيسنگ
 روزانه 16614  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 4 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 روزانه 16615  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 8 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 روزانه 16616  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 - 1 
شناسي و گرايش رسوبعلوم زمين 

 شناسي رسوبيسنگ
 نوبت دوم 16617  دانشگاه اصفهان

 - 1 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 نوبت دوم 16618  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 1 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 نوبت دوم 16619  دانشگاه تهران

 - 2 
شناسي و گرايش رسوبعلوم زمين 

 شناسي رسوبيسنگ
 نوبت دوم 16620  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 1 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 نوبت دوم 16621  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 1 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 نوبت دوم 16622  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 4 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 نوبت دوم 16623  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 6علوم زمين (كد ضريب  - 1201 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 پرديس خودگردان 16624  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 8 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 پيام نور 16625  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 

 - 8 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 پيام نور 16626  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 2 
شناسي و علوم زمين گرايش رسوب

 شناسي رسوبيسنگ
 غيرانتفاعي 16627  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان

 ) 7علوم زمين (كد ضريب  - 1201
 روزانه 16628  دانشگاه تهران شناسي نفتعلوم زمين گرايش زمين 4 -  

 روزانه 16629  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي نفتعلوم زمين گرايش زمين 6 - 
 روزانه 16630  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي نفتعلوم زمين گرايش زمين 5 - 
 روزانه 16631  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسي نفتزمينعلوم زمين گرايش  9 - 
 روزانه 16632  دانشگاه شيراز شناسي نفتعلوم زمين گرايش زمين 4 - 
 نوبت دوم 16633  دانشگاه تهران شناسي نفتعلوم زمين گرايش زمين 1 - 
 نوبت دوم 16634  كرج) تهران (محل تحصيل -دانشگاه خوارزمي  شناسي نفتعلوم زمين گرايش زمين 6 - 
 نوبت دوم 16635  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي نفتعلوم زمين گرايش زمين 1 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16636  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي نفتعلوم زمين گرايش زمين 1 -

 ) 8علوم زمين (كد ضريب  - 1201
 روزانه 16637  دانشگاه اصفهان شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 5 -  

 روزانه 16638  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 6 - 
 روزانه 16639  دانشگاه تبريز شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 4 - 
 روزانه 16640  تربيت مدرس دانشگاه شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 5 - 
 روزانه 16641  دانشگاه تربيت مدرس شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 16642  دانشگاه تهران شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 8 - 
 روزانه 16643  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 7 - 
 روزانه 16644  دانشگاه دامغان شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 6 - 
 روزانه 16645  دانشگاه شيراز شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 4 - 
 روزانه 16646  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 4 - 
 روزانه 16647  دانشگاه يزد مهندسيشناسي علوم زمين گرايش زمين 6 - 
 نوبت دوم 16648  دانشگاه اصفهان شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 3 - 
 نوبت دوم 16649  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 2 - 
 نوبت دوم 16650  دانشگاه تبريز شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 3 - 
 نوبت دوم 16651  دانشگاه تربيت مدرس شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 2 - 
 نوبت دوم 16652  دانشگاه تهران شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 3 - 
 نوبت دوم 16653  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 4 - 
 نوبت دوم 16654  دانشگاه دامغان شناسي مهندسيزمين علوم زمين گرايش 1 - 
 نوبت دوم 16655  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 1 - 
 نوبت دوم 16656  دانشگاه يزد شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 3 - 
 پرديس خودگردان 16657  دانشگاه تربيت مدرس شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 8 - 

 ) 9علوم زمين (كد ضريب  - 1201

  - 5 
شناسي زيست علوم زمين گرايش زمين

 محيطي
 روزانه 16658  دانشگاه اروميه

 - 4 
شناسي زيست علوم زمين گرايش زمين

 محيطي
 روزانه 16659  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 9 
شناسي زيست علوم زمين گرايش زمين

 محيطي
 روزانه 16660  تبريزدانشگاه 

 - 6 
شناسي زيست علوم زمين گرايش زمين

 محيطي
 روزانه 16661  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 6 
شناسي زيست علوم زمين گرايش زمين

 محيطي
 روزانه 16662  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
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 ) 9علوم زمين (كد ضريب  - 1201 ادامه

  توضيحات
 پذيرشظرفيت

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

 اول دوم

 - 7 
شناسي زيست علوم زمين گرايش زمين

 محيطي
 روزانه 16663  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 5 
شناسي زيست علوم زمين گرايش زمين

 محيطي
 روزانه 16664  دانشگاه شيراز

 - 9 
شناسي زيست علوم زمين گرايش زمين

 محيطي
 روزانه 16665  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 7 
شناسي زيست علوم زمين گرايش زمين

 محيطي
 روزانه 16666  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 - 4 
شناسي زيست علوم زمين گرايش زمين

 محيطي
 روزانه 16667  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 10 
شناسي زيست علوم زمين گرايش زمين

 محيطي
 روزانه 16668  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - 8 
شناسي زيست علوم زمين گرايش زمين

 محيطي
 روزانه 16669  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 2 
شناسي زيست علوم زمين گرايش زمين

 محيطي
 نوبت دوم 16670  دانشگاه اروميه

 - 1 
شناسي زيست زمين علوم زمين گرايش

 محيطي
 نوبت دوم 16671  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 6 
شناسي زيست علوم زمين گرايش زمين

 محيطي
 نوبت دوم 16672  دانشگاه تبريز

 - 4 
شناسي زيست علوم زمين گرايش زمين

 محيطي
 نوبت دوم 16673  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 1 
شناسي زيست گرايش زمينعلوم زمين 

 محيطي
 نوبت دوم 16674  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
شناسي زيست علوم زمين گرايش زمين

 محيطي
 نوبت دوم 16675  گرگان -دانشگاه گلستان 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 4 
شناسي زيست علوم زمين گرايش زمين

 محيطي
خودگردانپرديس  16676  دانشگاه صنعتي شاهرود  

 - 8 
شناسي زيست علوم زمين گرايش زمين

 محيطي
 پيام نور 16677  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 10 
شناسي زيست علوم زمين گرايش زمين

 محيطي
 پيام نور 16678  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 ) 10علوم زمين (كد ضريب  - 1201
 روزانه 16679  دانشگاه تبريز زمين گرايش زمين شيميعلوم  5 -  

 روزانه 16680  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم زمين گرايش زمين شيمي 3 - 
 روزانه 16681  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم زمين گرايش زمين شيمي 5 - 
 روزانه 16682  دانشگاه شيراز علوم زمين گرايش زمين شيمي 4 - 
 روزانه 16683  دانشگاه صنعتي شاهرود علوم زمين گرايش زمين شيمي 4 - 
 روزانه 16684  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم زمين گرايش زمين شيمي 10 - 
 روزانه 16685  گرگان -دانشگاه گلستان  علوم زمين گرايش زمين شيمي 5 - 
 نوبت دوم 16686  دانشگاه تبريز علوم زمين گرايش زمين شيمي 3 - 
 نوبت دوم 16687  گرگان -دانشگاه گلستان  علوم زمين گرايش زمين شيمي 2 - 
 پيام نور 16688  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  علوم زمين گرايش زمين شيمي 8 - 

 ) 11علوم زمين (كد ضريب  - 1201

  - 9 
علوم زمين گرايش سنجش از دور 

 شناختيزمين

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 16689  كرمان

 - 5 
علوم زمين گرايش سنجش از دور 

 شناختيزمين
 روزانه 16690  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 5 
علوم زمين گرايش سنجش از دور 

 شناختيزمين
 روزانه 16691  دانشگاه شيراز

 - 1 
دور علوم زمين گرايش سنجش از 

 شناختيزمين

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 نوبت دوم 16692  كرمان
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  ) 1ژئوفيزيك و هواشناسي (كد ضريب  - 1202

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 16693  دانشگاه اروميه شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 4 -  

 شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 7 - 
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 

 روزانه 16694  كرمان
 روزانه 16695  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 2 - 
 روزانه 16696  دانشگاه تهران شناسيگرايش لرزهژئوفيزيك  7 - 
 روزانه 16697  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 5 - 
 روزانه 16698  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 7 - 
 شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 8 - 

و فّناوري پيشرفته  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي
 روزانه 16699  كرمان

 روزانه 16700  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 4 - 
 روزانه 16701  دانشگاه تهران شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 18 - 
 روزانه 16702  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 5 - 
 روزانه 16703  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 4 - 
 روزانه 16704  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 4 - 
 مغناطيسژئوفيزيك گرايش ژئو  3 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 16705  كرمان

 روزانه 16706  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان مغناطيسگرايش ژئو ژئوفيزيك  2 - 
 روزانه 16707  دانشگاه تهران مغناطيسژئوفيزيك گرايش ژئو  4 - 
 روزانه 16708  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مغناطيسژئوفيزيك گرايش ژئو  5 - 
 روزانه 16709  شاهروددانشگاه صنعتي  مغناطيسژئوفيزيك گرايش ژئو  4 - 
 روزانه 16710  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مغناطيسژئوفيزيك گرايش ژئو  2 - 
 روزانه 16711  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان ژئوفيزيك گرايش گراني سنجي 2 - 
 روزانه 16712  دانشگاه تهران ژئوفيزيك گرايش گراني سنجي 4 - 
 روزانه 16713  دانشگاه اراك گرايش ژئو الكتريكژئوفيزيك  3 - 
 روزانه 16714  دانشگاه تهران ژئوفيزيك گرايش ژئو الكتريك 4 - 
 - 2 

دكتري پيوسته ژيوفيزيك گرايش 
 شناسيزلزله

 روزانه 16715  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان
 نوبت دوم 16716  دانشگاه اروميه شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 2 - 
 شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 1 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 نوبت دوم 16717  كرمان

 نوبت دوم 16718  دانشگاه تهران شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 7 - 
 نوبت دوم 16719  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 1 - 
 نوبت دوم 16720  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 1 - 
 شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 2 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 نوبت دوم 16721  كرمان

 نوبت دوم 16722  دانشگاه تهران شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 8 - 
 نوبت دوم 16723  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسيزلزلهژئوفيزيك گرايش  4 - 
 نوبت دوم 16724  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 2 - 
 مغناطيسژئوفيزيك گرايش ژئو  1 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 نوبت دوم 16725  كرمان

 نوبت دوم 16726  دانشگاه تهران مغناطيسژئوفيزيك گرايش ژئو  3 - 
 نوبت دوم 16727  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مغناطيسژئوفيزيك گرايش ژئو  1 - 
 نوبت دوم 16728  دانشگاه تهران ژئوفيزيك گرايش گراني سنجي 3 - 
 نوبت دوم 16729  دانشگاه اراك ژئوفيزيك گرايش ژئو الكتريك 1 - 
 نوبت دوم 16730  دانشگاه تهران گرايش ژئو الكتريكژئوفيزيك  3 - 
 پيام نور 16731  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 10 - 

 ) 2ژئوفيزيك و هواشناسي (كد ضريب  - 1202
 روزانه 16732  دانشگاه تهران هواشناسي 20 -  

 روزانه 16733  كرمانشاه -دانشگاه رازي  هواشناسي 10 - 
 روزانه 16734  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  هواشناسي 8 - 
 روزانه 16735  دانشگاه يزد هواشناسي 4 - 
 نوبت دوم 16736  دانشگاه تهران هواشناسي 10 - 
 نوبت دوم 16737  دانشگاه يزد هواشناسي 2 - 
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1شيمي (كد ضريب  - 1203

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 16738  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 16 -  

 روزانه 16739  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي فيزيك 4 - 
 روزانه 16740  دانشگاه اروميه شيمي فيزيكشيمي گرايش  13 - 
 روزانه 16741  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 - 

 روزانه 16742  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شيمي گرايش شيمي فيزيك 7 - فقط زن
 روزانه 16743  دانشگاه ايالم شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 
 روزانه 16744  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شيمي فيزيك شيمي گرايش 11 - 
 روزانه 16745  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شيمي گرايش شيمي فيزيك 7 - 
 روزانه 16746  دانشگاه بيرجند شيمي گرايش شيمي فيزيك 12 - 
 روزانه 16747  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي فيزيك 7 - 
 روزانه 16748  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 16749  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 -

 روزانه 16750  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 - 
 روزانه 16751  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 16752  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 شرايط در انتهاي دفترچه -
 روزانه 16753  تهران -امام حسين (ع )  دانشگاه جامع شيمي گرايش شيمي فيزيك 14 -

 روزانه 16754  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 
 روزانه 16755  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 
 روزانه 16756  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 
 روزانه 16757  دانشگاه دامغان شيمي گرايش شيمي فيزيك 12 - 
 روزانه 16758  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 - 
 روزانه 16759  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي فيزيك 7 - 
 روزانه 16760  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي فيزيك 12 - 
 روزانه 16761  دانشگاه سمنان شيمي فيزيكشيمي گرايش  7 - 
 روزانه 16762  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 15 - 
 روزانه 16763  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شيمي گرايش شيمي فيزيك 12 - 
 روزانه 16764  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 7 - 
 روزانه 16765  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 - 
 روزانه 16766  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 - 
 روزانه 16767  دانشگاه شيراز شيمي گرايش شيمي فيزيك 4 - 
 روزانه 16768  دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 - 
 روزانه 16769  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 - 
 روزانه 16770  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 - 
 روزانه 16771  دانشگاه صنعتي شاهرود شيمي گرايش شيمي فيزيك 11 - 
 روزانه 16772  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 - 

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاه در شهر صدرا

 روزانه 16773  دانشگاه صنعتي شيراز شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 -

پذيرفته شدگان در 
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

اشتر) به استخدام  مالك
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

 دفترچه

 شيمي گرايش شيمي فيزيك 4 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 روزانه 16774  شهر اصفهان)

 روزانه 16775  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 7 - 
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1شيمي (كد ضريب  - 1203 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 16776  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 

 روزانه 16777  دانشگاه قم فيزيكشيمي گرايش شيمي  6 - فقط زن
 روزانه 16778  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 روزانه 16779  سنندج -دانشگاه كردستان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 روزانه 16780  گرگان -دانشگاه گلستان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 - 
 روزانه 16781  رشت - دانشگاه گيالن شيمي گرايش شيمي فيزيك 13 - 
 روزانه 16782  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 روزانه 16783  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 روزانه 16784  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 
 روزانه 16785  دانشگاه مراغه شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 - 
 روزانه 16786  دانشگاه مالير شيمي گرايش شيمي فيزيك 20 - 
 روزانه 16787  دانشگاه نيشابور شيمي گرايش شيمي فيزيك 13 - 
 روزانه 16788  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 روزانه 16789  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي فيزيك 12 - 
 روزانه 16790  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 16791  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش شيمي (ويژه فرهنگيان) 7 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

فقط مرد -و پرورش آموزش 
 روزانه 16792  پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  آموزش شيمي (ويژه فرهنگيان) 20 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

فقط زن -آموزش و پرورش 
 روزانه 16793  پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  آموزش شيمي (ويژه فرهنگيان) 20 -

 نوبت دوم 16794  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 - 
 نوبت دوم 16795  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 16796  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 16797  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 - 

 نوبت دوم 16798  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شيمي گرايش شيمي فيزيك 4 - فقط زن
 نوبت دوم 16799  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 - 
 نوبت دوم 16800  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 16801  دانشگاه تبريز شيمي فيزيكشيمي گرايش  4 - 

وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
 مشخصات و شرايط دانشگاه

 نوبت دوم 26108  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 -

 نوبت دوم 16802  دانشگاه تهران فيزيكشيمي گرايش شيمي  3 - 
 نوبت دوم 16803  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي فيزيك 1 - 
 نوبت دوم 16804  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي فيزيك 4 - 
 نوبت دوم 16805  دانشگاه دامغان شيمي گرايش شيمي فيزيك 4 - 
 نوبت دوم 16806  دانشگاه زابل فيزيك شيمي گرايش شيمي 5 - 
 نوبت دوم 16807  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 16808  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 - 
 نوبت دوم 16809  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 16810  تبريز -شهيد مدني آذربايجان دانشگاه  شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 16811  دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 - 
 نوبت دوم 16812  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 - 
دومنوبت  16813  دانشگاه صنعتي شاهرود شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 -   

پذيرفته شدگان در 
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

 دفترچه

 شيمي گرايش شيمي فيزيك 4 -
مالك اشتر (محل تحصيل شاهين دانشگاه صنعتي 

 نوبت دوم 16814  شهر اصفهان)
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 ) 1شيمي (كد ضريب  - 1203 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 16815  تهران -صنعت ايران دانشگاه علم و  شيمي گرايش شيمي فيزيك 1 - 
 نوبت دوم 16816  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 16817  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 16818  گرگان -دانشگاه گلستان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 16819  بابلسر -مازندران دانشگاه  شيمي گرايش شيمي فيزيك 1 - 
 نوبت دوم 16820  دانشگاه نيشابور شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 16821  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  شيمي گرايش شيمي فيزيك 4 - 
 نوبت دوم 16822  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي فيزيك 4 - 
 نوبت دوم 16823  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي فيزيك 4 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 نوبت دوم 16824  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش شيمي (ويژه فرهنگيان) 7 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 -آموزش و پرورش 
 آموزش محور

 مجازي 16825  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  شيمي فيزيكشيمي گرايش  40 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 -آموزش و پرورش 
 آموزش محور

 مجازي 16826  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش شيمي (ويژه فرهنگيان) 40 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16827  دانشگاه تربيت مدرس گرايش شيمي فيزيك شيمي 8 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16828  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16829  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16830  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي فيزيك 7 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16831  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 1 -
 پيام نور 16832  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  فيزيكشيمي گرايش شيمي  8 - 
 پيام نور 16833  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 
 پيام نور 16834  مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 پيام نور 16835  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 پيام نور 16836  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 پيام نور 16837  مركز ابهر -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 پيام نور 16838  مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 
 پيام نور 16839  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 پيام نور 16840  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 پيام نور 16841  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 پيام نور 16842  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 پيام نور 16843  مركز رامسر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 پيام نور 16844  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 پيام نور 16845  مركز اسد آباد -دانشگاه پيام نور استان همدان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 
نورپيام  16846  مركز رزن -دانشگاه پيام نور استان همدان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 -   
 پيام نور 16847  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 پيام نور 16848  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 غيرانتفاعي 16849  مهر فارس -موسسه غيرانتفاعي پارس  شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 - 

 ) 2شيمي (كد ضريب  - 1203
 روزانه 16850  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي آلي 9 -  

 روزانه 16851  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي آلي 17 - 
 روزانه 16852  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
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 ) 2شيمي (كد ضريب  - 1203 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 روزانه 16853  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شيمي گرايش شيمي آلي 11 - فقط زن
 روزانه 16854  دانشگاه ايالم شيمي گرايش شيمي آلي 4 - 
 روزانه 16855  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي آلي 12 - 
 روزانه 16856  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 روزانه 16857  دانشگاه بيرجند شيمي گرايش شيمي آلي 18 - 
 روزانه 16858  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 

 آليشيمي گرايش شيمي  3 - 
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 

 روزانه 16859  كرمان

 روزانه 16860  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان شيمي گرايش شيمي آلي 13 - 
 روزانه 16861  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش شيمي آلي 4 - 
 روزانه 16862  تربيت مدرسدانشگاه  شيمي گرايش شيمي آلي 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 16863  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 شرايط در انتهاي دفترچه -

 روزانه 16864  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  شيمي گرايش شيمي آلي 14 -

 روزانه 16865  دانشگاه جيرفت شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 روزانه 16866  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي آلي 13 - 
 روزانه 16867  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي آلي 13 - 
 روزانه 16868  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شيمي گرايش شيمي آلي 9 - 
 روزانه 16869  دانشگاه دامغان گرايش شيمي آليشيمي  4 - 
 روزانه 16870  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 
 روزانه 16871  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي آلي 7 - 
 روزانه 16872  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي آلي 13 - 
 روزانه 16873  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي آلي 7 - 
 روزانه 16874  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 
 روزانه 16875  دانشگاه شهركرد شيمي گرايش شيمي آلي 14 - 
 روزانه 16876  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شيمي گرايش شيمي آلي 7 - 
 روزانه 16877  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 
 روزانه 16878  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 
 روزانه 16879  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 
 روزانه 16880  دانشگاه شيراز شيمي گرايش شيمي آلي 4 - 
 روزانه 16881  اصفهاندانشگاه صنعتي  شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 روزانه 16882  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي آلي 4 - 

محل اجراي پروژه 
 پژوهشكده فناوري نو

 روزانه 16883  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي آلي 1 -

 روزانه 16884  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص)  شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 
 روزانه 16885  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  شيمي گرايش شيمي آلي 4 - 
 روزانه 16886  دانشگاه صنعتي شاهرود شيمي گرايش شيمي آلي 13 - 
 روزانه 16887  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 16888  دانشگاه صنعتي قم شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
پذيرفته شدگان در صورت 
دارا بودن شرايط عمومي و 
اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده 
در سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
انتهاي شرايط در  -آمد 

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 روزانه 16890  دانشگاه صنعتي مالك اشتر شيمي گرايش شيمي آلي 4 -
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 ) 2شيمي (كد ضريب  - 1203 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

پذيرفته شدگان در 
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

 دفترچه

 شيمي گرايش شيمي آلي 4 -
اشتر (محل تحصيل شاهين دانشگاه صنعتي مالك 

 روزانه 16889  شهر اصفهان)

 روزانه 16891  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل شيمي گرايش شيمي آلي 4 - 
 روزانه 16892  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي آلي 9 - 

با همكاري پژوهشگاه 
 مواد وانرژي

 روزانه 16893  تهران -صنعت ايران  دانشگاه علم و شيمي گرايش شيمي آلي 6 -
 روزانه 16894  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 

 روزانه 16895  دانشگاه قم شيمي گرايش شيمي آلي 3 - فقط زن
 روزانه 16896  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 
 روزانه 16897  سنندج -دانشگاه كردستان  شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 
 روزانه 16898  دانشگاه گنبد شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 
 روزانه 16899  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي آلي 19 - 
 روزانه 16900  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 
 روزانه 16901  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي آلي 14 - 
 روزانه 16902  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 
 روزانه 16903  دانشگاه مراغه شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 روزانه 16904  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 روزانه 16905  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 
 روزانه 16906  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي آلي 21 - 
 روزانه 16907  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 روزانه 16908  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي پليمر 4 - 
 روزانه 16909  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان شيمي گرايش شيمي پليمر 6 - 
 روزانه 16910  دانشگاه تهران شيمي پليمر شيمي گرايش 3 - 
 روزانه 16911  دانشگاه دامغان شيمي گرايش شيمي پليمر 4 - 
 روزانه 16912  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي پليمر 7 - 
 روزانه 16913  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي پليمر 6 - 
 روزانه 16914  اهواز -شهيد چمران دانشگاه  شيمي گرايش شيمي پليمر 5 - 
 روزانه 16915  دانشگاه شيراز شيمي گرايش شيمي پليمر 5 - 
 روزانه 16916  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي پليمر 7 - 
 روزانه 16917  سنندج -دانشگاه كردستان  شيمي گرايش شيمي پليمر 7 - 
 روزانه 16918  گرگان -دانشگاه گلستان  شيمي گرايش شيمي پليمر 5 - 
 روزانه 16919  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي پليمر 2 - 
 شيمي گرايش شيمي دارويي 10 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 16920  كرمان

 روزانه 16921  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي دارويي 7 - 
 روزانه 16922  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  شيمي گرايش شيمي دارويي 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاه در شهر صدرا

 روزانه 16923  دانشگاه صنعتي شيراز شيمي گرايش شيمي دارويي 10 -
 روزانه 16924  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي دارويي 6 - 
 روزانه 16925  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي داروييشيمي گرايش  9 - 
 فيتوشيمي 6 - 

دانشگاه اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي 
 روزانه 16926  شهيد باكري مياندوآب)

 روزانه 16927  دانشگاه بيرجند فيتوشيمي 6 - 
 روزانه 16928  دانشگاه تبريز فيتوشيمي 3 - 
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2شيمي (كد ضريب  - 1203 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 16929  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فيتوشيمي 4 - 
 روزانه 16930  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيتوشيمي 6 - 
 روزانه 16931  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  فيتوشيمي 4 - 
 روزانه 16932  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيتوشيمي 7 - 
 روزانه 16933  دانشگاه كاشان فيتوشيمي 6 - 
 روزانه 16934  گرگان -دانشگاه گلستان  فيتوشيمي 8 - 
 روزانه 16935  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيتوشيمي 3 - 
 روزانه 16936  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان دكتري پيوسته شيمي گرايش شيمي آلي 4 - 
 نوبت دوم 16937  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي آلي 3 - 
 نوبت دوم 16938  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي آلي 2 - 
 نوبت دوم 16939  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي آلي 2 - 

 نوبت دوم 16940  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شيمي گرايش شيمي آلي 4 - فقط زن
 نوبت دوم 16941  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 
 نوبت دوم 16942  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شيمي گرايش شيمي آلي 2 - 
 نوبت دوم 16943  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي آلي 7 - 
 نوبت دوم 16944  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي آلي 2 - 
 نوبت دوم 16945  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي آلي 1 - 
 نوبت دوم 16946  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 
 نوبت دوم 16947  دانشگاه دامغان گرايش شيمي آليشيمي  1 - 
 نوبت دوم 16948  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 
 نوبت دوم 16949  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي آلي 2 - 
 نوبت دوم 16950  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي آلي 3 - 
 نوبت دوم 16951  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي آلي 2 - 
 نوبت دوم 16952  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي آلي 2 - 
 نوبت دوم 16953  دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 نوبت دوم 16954  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص)  شيمي گرايش شيمي آلي 1 - 
 نوبت دوم 16955  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  گرايش شيمي آليشيمي  3 - 
 نوبت دوم 16956  دانشگاه صنعتي شاهرود شيمي گرايش شيمي آلي 2 - 

پذيرفته شدگان در 
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

اشتر) به استخدام مالك 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

 دفترچه

 شيمي گرايش شيمي آلي 4 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 نوبت دوم 16958  شهر اصفهان)

پذيرفته شدگان در صورت 
دارا بودن شرايط عمومي و 
اختصاصي وزارت دفاع و 

علمي الزم (درج شده  شرايط
در سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 16957  دانشگاه صنعتي مالك اشتر شيمي گرايش شيمي آلي 4 -

 نوبت دوم 16959  صنعتي نوشيرواني بابلدانشگاه  شيمي گرايش شيمي آلي 2 - 
 نوبت دوم 16960  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي آلي 4 - 
 نوبت دوم 16961  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي آلي 2 - 
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2شيمي (كد ضريب  - 1203 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 16962  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 
 نوبت دوم 16963  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 
 نوبت دوم 16964  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 نوبت دوم 16965  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 
 نوبت دوم 16966  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي آلي 4 - 
 نوبت دوم 16967  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي پليمر 2 - 
 نوبت دوم 16968  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي پليمر 1 - 
 نوبت دوم 16969  دانشگاه دامغان شيمي پليمرشيمي گرايش  1 - 
 نوبت دوم 16970  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي پليمر 2 - 
 نوبت دوم 16971  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي پليمر 2 - 
 نوبت دوم 16972  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي پليمر 1 - 
 نوبت دوم 16973  گرگان -دانشگاه گلستان  پليمرشيمي گرايش شيمي  2 - 
 نوبت دوم 16974  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي پليمر 1 - 
 شيمي گرايش شيمي دارويي 2 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 نوبت دوم 16975  كرمان

 نوبت دوم 16976  تهران -خواجه نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي  شيمي گرايش شيمي دارويي 1 - 
 نوبت دوم 16977  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي دارويي 4 - 
 نوبت دوم 16978  دانشگاه تبريز فيتوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 16979  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيتوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 16980  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيتوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 16981  دانشگاه كاشان فيتوشيمي 4 - 
 نوبت دوم 16982  گرگان -دانشگاه گلستان  فيتوشيمي 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16983  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي آلي 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16984  دانشگاه زابل شيمي آليشيمي گرايش  7 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16985  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي آلي 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

خودگردانپرديس  16986  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي آلي 1 -  

محل اجراي پروژه 
 پژوهشكده فناوري نو

 پرديس خودگردان 16987  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي آلي 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16988  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي آلي 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16989  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي آلي 13 -

 شيمي گرايش شيمي پليمر 3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 16990  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16991  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  گرايش شيمي پليمرشيمي  2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16992  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي دارويي 7 -

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاه در شهر صدرا

 پرديس خودگردان 16993  شيرازدانشگاه صنعتي  شيمي گرايش شيمي دارويي 9 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16994  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيتوشيمي 4 -
 پيام نور 16995  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 16996  مركز مراغه -استان آذربايجان شرقي  دانشگاه پيام نور شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 16997  مركز مرند -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 16998  مركز مهاباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 پيام نور 16999 مركز مياندواب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  آلي شيمي گرايش شيمي 8 - 
 پيام نور 17000  مركز نقده -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 پيام نور 17001  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2شيمي (كد ضريب  - 1203 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 پيام نور 17002  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17003  مركز گلپايگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  گرايش شيمي آليشيمي  10 - 
 پيام نور 17004  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 پيام نور 17005  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 پيام نور 17006  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  گرايش شيمي آليشيمي  8 - 
 پيام نور 17007  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 

مركز  -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
نورپيام  17008  تربت حيدريه  

 پيام نور 17009  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17010  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
نورپيام  17011  مركز ابهر -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شيمي گرايش شيمي آلي 8 -   
 پيام نور 17012  مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 پيام نور 17013  مركز استهبان -دانشگاه پيام نور استان فارس  شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 پيام نور 17014  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17015  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17016  واحد سقز -دانشگاه پيام نور استان كردستان  شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 پيام نور 17017  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17018  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  گرايش شيمي آليشيمي  10 - 
 شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 

 -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
 پيام نور 17019  مركز دوگنبدان

 پيام نور 17020  مركز رودسر -دانشگاه پيام نور استان گيالن  شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 پيام نور 17021  مركز رامسر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17022  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17023  مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17024  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17025  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17026  مركز رضوانشهر صدوق -دانشگاه پيام نور استان يزد  شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 پيام نور 17027  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيتوشيمي 10 - 
 پيام نور 17028  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  فيتوشيمي 10 - 
 غيرانتفاعي 17029  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  شيمي گرايش شيمي دارويي 5 - 
 غيرانتفاعي 17030  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  دارويي شيمي گرايش شيمي 17 - 
 غيرانتفاعي 17031  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  شيمي گرايش شيمي دارويي 20 - 

با همكاري دانشگاه پير و 
 -ماري كوري فرانسه 

شرايط در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 17032  تهران -غيرانتفاعي خاتم دانشگاه  مواد، انرژي و تكنولوژي كوانتومي 3 -

 ) 3شيمي (كد ضريب  - 1203
 روزانه 17033  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي معدني 5 -  

 روزانه 17034  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي معدني 10 - 
 روزانه 17035  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي معدني 6 - 

 روزانه 17036  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شيمي معدنيشيمي گرايش  5 - فقط زن
 روزانه 17037  دانشگاه ايالم شيمي گرايش شيمي معدني 4 - 
 روزانه 17038  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي معدني 7 - 
 روزانه 17039  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شيمي گرايش شيمي معدني 7 - 
 روزانه 17040  دانشگاه بيرجند شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 روزانه 17041  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 روزانه 17042  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان شيمي گرايش شيمي معدني 6 - 
 روزانه 17043  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش شيمي معدني 3 - 
 روزانه 17044  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش شيمي معدني 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 17045  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي معدني 7 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 شرايط در انتهاي دفترچه -
 روزانه 17046  تهران -جامع امام حسين (ع ) دانشگاه  شيمي گرايش شيمي معدني 14 -
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 ) 3شيمي (كد ضريب  - 1203 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 17047  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي معدني 10 - 
 روزانه 17048  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي معدني 9 - 
 روزانه 17049  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شيمي گرايش شيمي معدني 6 - 
 روزانه 17050  دانشگاه دامغان شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 روزانه 17051  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شيمي گرايش شيمي معدني 5 - 
 روزانه 17052  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي معدني 7 - 
 روزانه 17053  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي معدني 5 - 
 روزانه 17054  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي معدني 6 - 
 روزانه 17055  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي گرايش شيمي معدني 10 - 
 روزانه 17056  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 روزانه 17057  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي معدني 6 - 
 روزانه 17058  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شيمي گرايش شيمي معدني 5 - 
 روزانه 17059  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي معدني 9 - 
 روزانه 17060  دانشگاه شيراز شيمي گرايش شيمي معدني 7 - 
 روزانه 17061  دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 روزانه 17062  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي معدني 5 - 
 روزانه 17063  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  شيمي معدنيشيمي گرايش  4 - 
 روزانه 17064  دانشگاه صنعتي شاهرود شيمي گرايش شيمي معدني 12 - 
 روزانه 17065  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  شيمي گرايش شيمي معدني 4 - 
 روزانه 17066  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي معدني 10 - 

با همكاري پژوهشگاه 
 مواد و انرژي

 روزانه 17067  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي معدني 2 -
 روزانه 17068  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي معدني 7 - 

 روزانه 17069  دانشگاه قم شيمي گرايش شيمي معدني 5 - فقط زن
 روزانه 17070  دانشگاه قم شيمي گرايش شيمي معدني 5 - فقط مرد

 روزانه 17071  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي معدني 10 - 
 روزانه 17072  سنندج -دانشگاه كردستان  شيمي گرايش شيمي معدني 7 - 
 روزانه 17073  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي معدني 12 - 
 روزانه 17074  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شيمي گرايش شيمي معدني 4 - 
 روزانه 17075  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي معدني 6 - 
 روزانه 17076  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شيمي گرايش شيمي معدني 5 - 
 روزانه 17077  دانشگاه مراغه شيمي گرايش شيمي معدني 6 - 
 روزانه 17078  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  معدنيشيمي گرايش شيمي  10 - 
 روزانه 17079  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي معدني 12 - 
 روزانه 17080  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي معدني 6 - 
 نوبت دوم 17081  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي معدني 2 - 
 نوبت دوم 17082  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي معدني 2 - 
 نوبت دوم 17083  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي معدني 3 - 

 نوبت دوم 17084  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شيمي گرايش شيمي معدني 3 - فقط زن
 نوبت دوم 17085  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي معدني 1 - 
 نوبت دوم 17086  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  معدنيشيمي گرايش شيمي  2 - 
 نوبت دوم 17087  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي معدني 5 - 
 نوبت دوم 17088  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي معدني 3 - 
 نوبت دوم 17089  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي معدني 1 - 
 نوبت دوم 17090  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي معدني 5 - 
 نوبت دوم 17091  دانشگاه دامغان شيمي گرايش شيمي معدني 2 - 
 نوبت دوم 17092  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي معدني 5 - 
 نوبت دوم 17093  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي معدني 2 - 
 نوبت دوم 17094  دانشگاه سمنان شيمي معدنيشيمي گرايش  2 - 
 نوبت دوم 17095  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي معدني 2 - 
 نوبت دوم 17096  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي معدني 3 - 
 نوبت دوم 17097  دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي گرايش شيمي معدني 6 - 
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 ) 3شيمي (كد ضريب  - 1203 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 17098  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  شيمي گرايش شيمي معدني 4 - 
 نوبت دوم 17099  دانشگاه صنعتي شاهرود گرايش شيمي معدنيشيمي  2 - 
 نوبت دوم 17100  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي معدني 3 - 
 نوبت دوم 17101  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي معدني 2 - 
 نوبت دوم 17102  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي معدني 5 - 
 نوبت دوم 17103  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي معدني 1 - 
 نوبت دوم 17104  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي معدني 4 - 
 نوبت دوم 17105  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي معدني 3 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17106  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي معدني 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17107  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي معدني 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17108  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي معدني 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17109  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي معدني 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17110  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي معدني 1 -
 پيام نور 17111  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي دانشگاه پيام نور  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 پيام نور 17112  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 پيام نور 17113  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 پيام نور 17114  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شيمي معدنيشيمي گرايش  8 - 
 پيام نور 17115  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 پيام نور 17116  مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شيمي گرايش شيمي معدني 10 - 
 پيام نور 17117  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 پيام نور 17118  مركز ابهر -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 پيام نور 17119  مركز دامغان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  شيمي گرايش شيمي معدني 10 - 
 پيام نور 17120  مركز المرد -دانشگاه پيام نور استان فارس  شيمي گرايش شيمي معدني 10 - 
 پيام نور 17121  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
نورپيام  17122  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  شيمي گرايش شيمي معدني 10 -   
 پيام نور 17123  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 پيام نور 17124  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 

 ) 4شيمي (كد ضريب  - 1203
 روزانه 17125  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 -  

 روزانه 17126  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي تجزيه 14 - 
 روزانه 17127  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 

 روزانه 17128  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شيمي گرايش شيمي تجزيه 4 - فقط زن
 روزانه 17129  دانشگاه ايالم شيمي گرايش شيمي تجزيه 4 - 
 روزانه 17130  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي تجزيه 14 - 
 روزانه 17131  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 روزانه 17132  دانشگاه بيرجند شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 روزانه 17133  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي تجزيه 9 - 
 شيمي گرايش شيمي تجزيه 7 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 17134  كرمان

 روزانه 17135  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 روزانه 17136  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش شيمي تجزيه 4 - 
 روزانه 17137  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 17138  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 شرايط در انتهاي دفترچه -
 روزانه 17139  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  شيمي گرايش شيمي تجزيه 14 -

 روزانه 17140  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
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 ) 4شيمي (كد ضريب  - 1203 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 17141  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  گرايش شيمي تجزيهشيمي  10 - 
 روزانه 17142  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 روزانه 17143  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - 
 روزانه 17144  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي تجزيه 7 - 
 روزانه 17145  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي تجزيه 18 - 
 روزانه 17146  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي تجزيه 6 - 
 روزانه 17147  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 4 - 
 روزانه 17148  دانشگاه شهركرد شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 روزانه 17149  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  گرايش شيمي تجزيهشيمي  9 - 
 روزانه 17150  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 6 - 
 روزانه 17151  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - 
 روزانه 17152  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 16 - 
 روزانه 17153  دانشگاه شيراز شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 - 
 روزانه 17154  دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي گرايش شيمي تجزيه 9 - 
 روزانه 17155  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - 
 روزانه 17156  تهران -نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه  شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - 
 روزانه 17157  دانشگاه صنعتي شاهرود شيمي گرايش شيمي تجزيه 14 - 
 روزانه 17158  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 

پذيرفته شدگان در صورت 
دارا بودن شرايط عمومي و 
اختصاصي وزارت دفاع و 
شده  شرايط علمي الزم (درج

در سايت دانشگاه صنعتي 
مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 روزانه 17159  دانشگاه صنعتي مالك اشتر شيمي گرايش شيمي تجزيه 4 -

 روزانه 17160  بابلدانشگاه صنعتي نوشيرواني  شيمي گرايش شيمي تجزيه 6 - 
 روزانه 17161  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 12 - 
 روزانه 17162  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي تجزيه 7 - 

 روزانه 17163  دانشگاه قم شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 - فقط زن
 روزانه 17164  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي تجزيه 7 - 
 روزانه 17165  سنندج -دانشگاه كردستان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 6 - 
 روزانه 17166  گرگان -دانشگاه گلستان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 7 - 
 روزانه 17167  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي تجزيه 14 - 
 روزانه 17168  آبادخرم  -دانشگاه لرستان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 6 - 
 روزانه 17169  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 15 - 
 روزانه 17170  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 روزانه 17171  دانشگاه مراغه شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 روزانه 17172  رفسنجان -عصر(عج) دانشگاه ولي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - 
 روزانه 17173  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 6 - 
 روزانه 17174  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي تجزيه 18 - 
 روزانه 17175  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
دكتري پيوسته شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 -   روزانه 17176  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 17177  امام باقر(ع) دانشگاه اطالعات و امنيت ملي بيوتروريسم - 5
 نوبت دوم 17178  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - 
 نوبت دوم 17179  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - 
 نوبت دوم 17180  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 - 

 نوبت دوم 17181  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - فقط زن
 نوبت دوم 17182  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي تجزيه 7 - 
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 4ضريب شيمي (كد  - 1203 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 17183  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - 
 نوبت دوم 17184  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي تجزيه 6 - 
 شيمي گرايش شيمي تجزيه 1 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 نوبت دوم 17185  كرمان

 نوبت دوم 17186  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - 
 نوبت دوم 17187  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي تجزيه 1 - 
 نوبت دوم 17188  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي تجزيه 7 - 
 نوبت دوم 17189  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - 
 نوبت دوم 17190  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - 
 نوبت دوم 17191  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - 
 نوبت دوم 17192  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي تجزيهشيمي گرايش  2 - 
 نوبت دوم 17193  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - 
 نوبت دوم 17194  دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - 
 نوبت دوم 17195  تهران -طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين  شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - 
 نوبت دوم 17196  دانشگاه صنعتي شاهرود شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - 

پذيرفته شدگان در صورت 
دارا بودن شرايط عمومي و 
اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده 
در سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 17197  دانشگاه صنعتي مالك اشتر شيمي گرايش شيمي تجزيه 4 -

 نوبت دوم 17198  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 - 
 نوبت دوم 17199  تهران -ايران دانشگاه علم و صنعت  شيمي گرايش شيمي تجزيه 4 - 
 نوبت دوم 17200  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي تجزيه 1 - 
 نوبت دوم 17201  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - 
 نوبت دوم 17202  گرگان -دانشگاه گلستان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - 
 نوبت دوم 17203  بابلسر -مازندران دانشگاه  شيمي گرايش شيمي تجزيه 7 - 
 نوبت دوم 17204  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 - 
 نوبت دوم 17205  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 - 
 نوبت دوم 17206  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17207  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي تجزيه 7 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17208  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 -
 پرديس خودگردان 17209  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - 

پرديس محل تحصيل 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17210  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17211  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17212  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي تجزيهشيمي گرايش  4 -
 پيام نور 17213  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17214  مركز شبستر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 پيام نور 17215  مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17216  مركز مرند -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17217  اروميهمركز  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17218  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17219 مركز مياندواب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 



 
 

 212  

 

  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 4شيمي (كد ضريب  - 1203 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 پيام نور 17220  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17221  مركز اصفهان -اصفهان دانشگاه پيام نور استان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17222  مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17223  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17224  تهران شرق -استان تهران دانشگاه پيام نور  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 

 -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 پيام نور 17225  مركز بروجن

 شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 

 پيام نور 17226  مركز شهركرد
مركز طبس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  گرايش شيمي تجزيهشيمي  10 -   پيام نور 17227
 پيام نور 17228  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17229  مركز ابهر -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17230  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17231  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17232  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17233  مركز بم -دانشگاه پيام نور استان كرمان  گرايش شيمي تجزيه شيمي 10 - 
 پيام نور 17234  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17235  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17236  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  گرايش شيمي تجزيهشيمي  8 - 
 پيام نور 17237  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17238  مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17239  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17240  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 غيرانتفاعي 17241  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 15 - 

 ) 5(كد ضريب  شيمي - 1203
 روزانه 17242  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي كاربردي 6 -  

 روزانه 17243  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي كاربردي 9 - 
 روزانه 17244  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي كاربردي 8 - 
 روزانه 17245  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي كاربردي 8 - 
 روزانه 17246  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي كاربردي 7 - 
 روزانه 17247  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شيمي گرايش شيمي كاربردي 7 - 
 روزانه 17248  دانشگاه دامغان شيمي گرايش شيمي كاربردي 7 - 
 روزانه 17249  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شيمي گرايش شيمي كاربردي 5 - 
 روزانه 17250  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي كاربردي 8 - 
 روزانه 17251  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي كاربردي 7 - 
 روزانه 17252  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي گرايش شيمي كاربردي 4 - 
 روزانه 17253  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان شيمي گرايش شيمي كاربردي 7 - 
 روزانه 17254  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي كاربردي 3 - 

پذيرفته شدگان در 
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

 دفترچه

 شيمي گرايش شيمي كاربردي 4 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

  شهر اصفهان)
 روزانه 17255
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 5شيمي (كد ضريب  - 1203 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

پذيرفته شدگان در صورت 
دارا بودن شرايط عمومي و 
اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده 
در سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 روزانه 17256  دانشگاه صنعتي مالك اشتر شيمي گرايش شيمي كاربردي 4 -

 روزانه 17257  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي كاربردي 9 - 
 روزانه 17258  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي كاربردي 4 - 
 روزانه 17259  دانشگاه گنبد اسانسشيمي گرايش شيمي و فناوري  10 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
 فقط مرد

 روزانه 17260  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  شيمي گرايش شيمي پيشرانه 10 -

 نوبت دوم 17261  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي كاربردي 3 - 
 نوبت دوم 17262  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي كاربردي 2 - 
 نوبت دوم 17263  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي كاربردي 4 - 
 نوبت دوم 17264  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي كاربردي 6 - 
 نوبت دوم 17265  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي كاربردي 3 - 
 نوبت دوم 17266  دانشگاه دامغان شيمي گرايش شيمي كاربردي 2 - 
 نوبت دوم 17267  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي كاربردي 4 - 
 نوبت دوم 17268  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي كاربردي 2 - 

پذيرفته شدگان در 
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
دفاع و شرايط وزارت 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

 دفترچه

 شيمي گرايش شيمي كاربردي 4 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 نوبت دوم 17269  شهر اصفهان)

شدگان در صورت پذيرفته 
دارا بودن شرايط عمومي و 
اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده 
در سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 17270  صنعتي مالك اشتردانشگاه  شيمي گرايش شيمي كاربردي 4 -

 نوبت دوم 17271  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي كاربردي 1 - 
 شيمي گرايش شيمي كاربردي 7 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 17272  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاهخودگردان 

 پرديس خودگردان 17273  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي كاربردي 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17274  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي كاربردي 1 -
 پيام نور 17275  مركز تبريز -آذربايجان شرقي دانشگاه پيام نور استان  شيمي گرايش شيمي كاربردي 8 - 
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 6شيمي (كد ضريب  - 1203

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 17276  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي كاتاليست 5 -  

 روزانه 17277  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي كاتاليست 5 - 
 روزانه 17278  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي دريا 8 - 
 روزانه 17279  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار شيمي گرايش شيمي دريا 14 - 
 روزانه 17280  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شيمي گرايش شيمي دريا 15 - 
 روزانه 17281  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي دريا 9 - 
 نوبت دوم 17282  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي كاتاليست 2 - 
 نوبت دوم 17283  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي كاتاليست 1 - 
 نوبت دوم 17284  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي دريا 3 - 
 نوبت دوم 17285  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار شيمي گرايش شيمي دريا 4 - 
 نوبت دوم 17286  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي دريا 1 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17287  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  گرايش شيمي كاتاليستشيمي  2 -

 ) 7شيمي (كد ضريب  - 1203
 روزانه 17288  دانشگاه اراك نانوشيمي 9 -  

 روزانه 17289  دانشگاه اروميه نانوشيمي 14 - 
 روزانه 17290  دانشگاه اصفهان نانوشيمي 10 - 

 روزانه 17291  تهران -الزهرا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه  نانوشيمي 6 - فقط زن
 روزانه 17292  دانشگاه تبريز نانوشيمي 8 - 
 نانوشيمي 12 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 17293  كرمان

 روزانه 17294  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان نانوشيمي 5 - 
 روزانه 17295  دانشگاه تهران نانوشيمي 4 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 شرايط در انتهاي دفترچه -
 روزانه 17296  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  نانوشيمي 14 -

 روزانه 17297  كرمانشاه -دانشگاه رازي  نانوشيمي 5 - 
 روزانه 17298  دانشگاه زنجان نانوشيمي 8 - 
 روزانه 17299  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  نانوشيمي 17 - 
 روزانه 17300  دانشگاه صنعتي اصفهان نانوشيمي 6 - 
 روزانه 17301  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوشيمي 7 - 

با همكاري پژوهشگاه 
 مواد و انرژي

 روزانه 17302  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوشيمي 2 -
 روزانه 17303  دانشگاه كاشان نانوشيمي 7 - 
 روزانه 17304  سنندج -دانشگاه كردستان  نانوشيمي 11 - 
 روزانه 17305  رشت -دانشگاه گيالن  نانوشيمي 11 - 
 روزانه 17306  خرم آباد -دانشگاه لرستان  نانوشيمي 8 - 
 روزانه 17307  بابلسر -دانشگاه مازندران  نانوشيمي 14 - 
 روزانه 17308  دانشگاه مراغه نانوشيمي 18 - 
 نوبت دوم 17309  دانشگاه اراك نانوشيمي 3 - 
 نوبت دوم 17310  دانشگاه اروميه نانوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 17311  دانشگاه اصفهان نانوشيمي 3 - 

 نوبت دوم 17312  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  نانوشيمي 3 - فقط زن
 نوبت دوم 17313  دانشگاه تبريز نانوشيمي 6 - 
 نانوشيمي 1 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 نوبت دوم 17314  كرمان

 نوبت دوم 17315  دانشگاه تهران نانوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 17316  دانشگاه زنجان نانوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 17317  اصفهاندانشگاه صنعتي  نانوشيمي 5 - 
 نوبت دوم 17318  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوشيمي 3 - 
 نوبت دوم 17319  دانشگاه كاشان نانوشيمي 4 - 
 نوبت دوم 17320  بابلسر -دانشگاه مازندران  نانوشيمي 3 - 
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 7شيمي (كد ضريب  - 1203 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 مجازي 17321  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوشيمي 40 - آموزش محور
 نانوشيمي 4 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 17322  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17323  دانشگاه كاشان نانوشيمي 1 -

 ) 1فيزيك (كد ضريب  - 1204
 روزانه 17324  دانشگاه تهران فيزيك 20 -  

 روزانه 17325  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  فيزيك 30 - 
 روزانه 17326  دانشگاه اراك فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
 روزانه 17327  دانشگاه اروميه فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 13 - 
 روزانه 17328  دانشگاه اصفهان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 11 - 

 روزانه 17329  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 12 - فقط زن
 روزانه 17330  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
 روزانه 17331  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 روزانه 17332  دانشگاه بيرجند فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 9 - 
 روزانه 17333  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 7 - 
 روزانه 17334  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 26 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 17335  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 -

 روزانه 17336  دانشگاه تربيت مدرس فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 - 
 روزانه 17337  دانشگاه تربيت مدرس فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 17338  دانشگاه تفرش فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - 
 روزانه 17339  دانشگاه تهران فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 4 - 
 روزانه 17340  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 11 - 
 روزانه 17341  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 14 - 
 روزانه 17342  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 روزانه 17343  دانشگاه دامغان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 13 - 
 روزانه 17344  كرمانشاه -دانشگاه رازي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - 
 روزانه 17345  دانشگاه زنجان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 13 - 
 روزانه 17346  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 14 - 
 روزانه 17347  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 17348  تهران -دانشگاه شاهد  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 14 -
 روزانه 17349  دانشگاه شهركرد فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 12 - 
 روزانه 17350  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ماده چگالفيزيك گرايش فيزيك  6 - 
 روزانه 17351  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 9 - 
 روزانه 17352  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 17 - 
 روزانه 17353  تبريز -آذربايجان دانشگاه شهيد مدني  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
 روزانه 17354  دانشگاه شيراز فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 4 - 
 روزانه 17355  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 روزانه 17356  دانشگاه صنعتي اراك فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 20 - 
 روزانه 17357  دانشگاه صنعتي اروميه گرايش فيزيك ماده چگالفيزيك  16 - 
 روزانه 17358  دانشگاه صنعتي اصفهان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 24 - 

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 17359  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 -

 روزانه 17360  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  گرايش فيزيك ماده چگالفيزيك  10 - 
 روزانه 17361  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 روزانه 17362  دانشگاه صنعتي شيراز فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 12 - 

پذيرفته شدگان در 
شرايط صورت دارا بودن 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

 دفترچه

 فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 روزانه 17363  صفهان)شهر ا
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1فيزيك (كد ضريب  - 1204 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 17364  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 16 - 

با همكاري پژوهشگاه 
 مواد و انرژي

 روزانه 17365  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 4 -
 روزانه 17366  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - 

 روزانه 17367  دانشگاه قم فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - فقط زن
 روزانه 17368  دانشگاه قم فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - مردفقط 

 روزانه 17369  دانشگاه كاشان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 17 - 
 روزانه 17370  سنندج -دانشگاه كردستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 11 - 
 فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 

(محل تحصيل دانشكده سنندج  -دانشگاه كردستان 
 روزانه 17371  فني و مهندسي و علوم پايه بيجار)

 روزانه 17372  گرگان -دانشگاه گلستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
 روزانه 17373  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 21 - 
 روزانه 17374  آباد خرم -دانشگاه لرستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
 روزانه 17375  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 4 - 
 روزانه 17376  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 14 - 
 روزانه 17377  دانشگاه مالير فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 12 - 
 روزانه 17378  دانشگاه نيشابور ماده چگالفيزيك گرايش فيزيك  5 - 
 روزانه 17379  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 روزانه 17380  دانشگاه ياسوج فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 25 - 
 روزانه 17381  دانشگاه يزد فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 11 - 
 روزانه 17382  دانشگاه اراك فيزيك پالسما فيزيك گرايش 5 - 
 روزانه 17383  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 11 - 
 روزانه 17384  دانشگاه بيرجند فيزيك گرايش فيزيك پالسما 6 - 
 روزانه 17385  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش فيزيك پالسما 7 - 
 روزانه 17386  دانشگاه تفرش فيزيك گرايش فيزيك پالسما 3 - 
 روزانه 17387  دانشگاه تهران فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 - 

 روزانه 17388  تهران -دانشگاه خوارزمي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 8 - محل تحصيل تهران
 روزانه 17389  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 6 - 
 روزانه 17390  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 - 
 روزانه 17391  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 4 - 
 روزانه 17392  دانشگاه صنعتي شاهرود فيزيك گرايش فيزيك پالسما 4 - 
 روزانه 17393  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل گرايش فيزيك پالسمافيزيك  3 - 
 روزانه 17394  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 6 - 
 روزانه 17395  دانشگاه كاشان فيزيك گرايش فيزيك پالسما 6 - 
 روزانه 17396  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 3 - 
 روزانه 17397  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 4 - 
 روزانه 17398  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 13 - 
 روزانه 17399  دانشگاه يزد فيزيك گرايش فيزيك پالسما 4 - 
 روزانه 17400  دانشگاه اراك ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 8 - 
 روزانه 17401  دانشگاه اروميه ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 2 - 
 روزانه 17402  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 10 - 
 روزانه 17403  دانشگاه بيرجند ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 9 - 
 روزانه 17404  دانشگاه تبريز ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 8 - 
 روزانه 17405  دانشگاه تفرش ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 3 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 شرايط در انتهاي دفترچه -
 روزانه 17406  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 15 -

 روزانه 17407  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  ايگرايش فيزيك هستهفيزيك  12 - 
 روزانه 17408  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 11 - 
 روزانه 17409  دانشگاه دامغان ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 13 - 
 روزانه 17410  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 6 - 
 روزانه 17411  دانشگاه زنجان ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 5 - 
 روزانه 17412  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 10 - 
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1فيزيك (كد ضريب  - 1204 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 17413  دانشگاه شهركرد ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 5 - 
 روزانه 17414  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 7 - 
 روزانه 17415  دانشگاه شيراز ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 6 - 
 روزانه 17416  دانشگاه صنعتي اصفهان ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 8 - 
 روزانه 17417  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 13 - 
 روزانه 17418  دانشگاه صنعتي شاهرود ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 4 - 
 روزانه 17419  فردوسي مشهددانشگاه  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 5 - 
 روزانه 17420  دانشگاه كاشان ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 10 - 
 روزانه 17421  گرگان -دانشگاه گلستان  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 9 - 
 روزانه 17422  رشت -دانشگاه گيالن  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 12 - 
 روزانه 17423  خرم آباد -دانشگاه لرستان  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 3 - 
 روزانه 17424  بابلسر -دانشگاه مازندران  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 12 - 
 روزانه 17425  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 5 - 
 روزانه 17426  دانشگاه نيشابور ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 5 - 
 روزانه 17427  دانشگاه يزد ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 7 - 
 روزانه 17428  دانشگاه اراك هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 - 
 روزانه 17429  دانشگاه اروميه هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 9 - 

 روزانه 17430  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 4 - فقط زن
 روزانه 17431  دانشگاه ايالم هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 7 - 
 روزانه 17432  دانشگاه تبريز هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 - 
 روزانه 17433  تربيت مدرس دانشگاه هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 - 
 روزانه 17434  دانشگاه تربيت مدرس هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 17435  دانشگاه تفرش هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 - 
 روزانه 17436  دانشگاه تهران هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 4 - 
 روزانه 17437  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 9 - 
 روزانه 17438  كرمانشاه -دانشگاه رازي  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 8 - 
 روزانه 17439  دانشگاه سمنان هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 7 - 
 روزانه 17440  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 8 - 
 روزانه 17441  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 9 - 
 روزانه 17442  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 8 - 
 روزانه 17443  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 4 - 
 روزانه 17444  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 7 - 
 روزانه 17445  شيرازدانشگاه  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 10 - 
 روزانه 17446  دانشگاه صنعتي اصفهان هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 12 - 

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 17447  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 7 -

 روزانه 17448  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هابنيادي و نظريه ميدانفيزيك گرايش ذرات  10 - 
 روزانه 17449  دانشگاه صنعتي شاهرود هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 4 - 
 روزانه 17450  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 - 
 روزانه 17451  دانشگاه فردوسي مشهد هاذرات بنيادي و نظريه ميدانفيزيك گرايش  15 - 

 روزانه 17452  دانشگاه قم هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 4 - فقط زن
 روزانه 17453  دانشگاه كاشان هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 10 - 
 روزانه 17454  سنندج -دانشگاه كردستان  هاميدانفيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه  5 - 
 روزانه 17455  رشت -دانشگاه گيالن  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 8 - 
 روزانه 17456  خرم آباد -دانشگاه لرستان  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 - 
 روزانه 17457  بابلسر -دانشگاه مازندران  هاميدانفيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه  2 - 
 روزانه 17458  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 16 - 
 روزانه 17459  دانشگاه نيشابور هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 6 - 
 روزانه 17460  دانشگاه يزد هاميدانفيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه  12 - 

 روزانه 17461  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 7 - فقط زن
 روزانه 17462  دانشگاه بيرجند فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 4 - 
 روزانه 17463  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 5 - 
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1فيزيك (كد ضريب  - 1204 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 17464  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 3 - 
 روزانه 17465  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  گرايش نجوم و اخترفيزيك فيزيك 5 - 
 روزانه 17466  دانشگاه دامغان فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 13 - 
 روزانه 17467  دانشگاه زنجان فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 13 - 
 روزانه 17468  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 3 - 
 روزانه 17469  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 6 - 
 روزانه 17470  دانشگاه شيراز فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 3 - 
 روزانه 17471  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 3 - 
 روزانه 17472  دانشگاه فردوسي مشهد گرايش نجوم و اخترفيزيكفيزيك  5 - 

 روزانه 17473  دانشگاه قم فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 3 - فقط زن
 روزانه 17474  گرگان -دانشگاه گلستان  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 6 - 
 روزانه 17475  خرم آباد -دانشگاه لرستان  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 3 - 
 روزانه 17476  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 5 - 
 روزانه 17477  دانشگاه مراغه فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 4 - 

 7 - فقط زن
هاي فيزيك گرايش فيزيك آماري و سامانه

 پيچيده
 روزانه 17478  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 9 
هاي فيزيك گرايش فيزيك آماري و سامانه

 پيچيده
 روزانه 17479  دانشگاه زنجان

 - 5 
هاي فيزيك گرايش فيزيك آماري و سامانه

 پيچيده
 روزانه 17480  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 6 
هاي فيزيك گرايش فيزيك آماري و سامانه

 پيچيده
 روزانه 17481  دانشگاه شيراز

 روزانه 17482  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 8 - 
 روزانه 17483  دانشگاه تبريز شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 4 - 
 روزانه 17484  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 1 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 17485  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 5 -

 روزانه 17486  دانشگاه تربيت مدرس شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 4 - 
 روزانه 17487  مدرسدانشگاه تربيت  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 17488  دانشگاه تهران شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 2 - 
 روزانه 17489  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 6 - 
 روزانه 17490  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 9 - 
 روزانه 17491  دانشگاه سمنان شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 3 - 
 روزانه 17492  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 6 - 
 روزانه 17493  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 10 - 
 روزانه 17494  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 6 - 
 روزانه 17495  دانشگاه شيراز شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 6 - 
 روزانه 17496  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 3 - 

 روزانه 17497  دانشگاه قم شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 3 - فقط زن
 روزانه 17498  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 6 - 
 روزانه 17499  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 3 - 
 روزانه 17500  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 4 - 
 روزانه 17501  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيگرايش گرانش و كيهانفيزيك  7 - 
 روزانه 17502  دانشگاه مراغه شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 4 - 
 روزانه 17503  دانشگاه اراك فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - 
 روزانه 17504  دانشگاه اروميه فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 12 - 
 روزانه 17505  دانشگاه اصفهان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 11 - 
 روزانه 17506  دانشگاه بناب فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 14 - 
 روزانه 17507  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 7 - 
 روزانه 17508  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 9 - 
 روزانه 17509  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - 
 روزانه 17510  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 10 - 
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1فيزيك (كد ضريب  - 1204 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 17511  دانشگاه تربيت مدرس فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 4 - 
 روزانه 17512  دانشگاه تربيت مدرس فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 17513  دانشگاه تفرش فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - 
 روزانه 17514  دانشگاه تهران فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 4 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 شرايط در انتهاي دفترچه -
 روزانه 17515  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 15 -

 روزانه 17516  بوشهر -فارس  دانشگاه خليج فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 10 - 
 روزانه 17517  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 4 - 
 روزانه 17518  كرمانشاه -دانشگاه رازي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - 
 روزانه 17519  دانشگاه زنجان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 15 - 
 روزانه 17520  دانشگاه سمنان اپتيك و ليزرفيزيك گرايش  7 - 
 روزانه 17521  دانشگاه شهركرد فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - 
 روزانه 17522  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 4 - 
 روزانه 17523  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 9 - 
 روزانه 17524  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  گرايش اپتيك و ليزرفيزيك  10 - 
 روزانه 17525  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 9 - 
 روزانه 17526  دانشگاه شيراز فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - 
 روزانه 17527  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 7 - 
 روزانه 17528  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 4 - 
 روزانه 17529  دانشگاه صنعتي شيراز فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 7 - 
 روزانه 17530  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 3 - 
 روزانه 17531  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  گرايش اپتيك و ليزرفيزيك  6 - 

 روزانه 17532  دانشگاه قم فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 10 - فقط زن
 روزانه 17533  دانشگاه قم فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 6 - فقط مرد

 روزانه 17534  سنندج -دانشگاه كردستان  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 7 - 
 روزانه 17535  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 6 - 
 روزانه 17536  خرم آباد -دانشگاه لرستان  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 7 - 
 روزانه 17537  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 3 - 
 روزانه 17538  رفسنجان - دانشگاه ولي عصر(عج) فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 10 - 
 روزانه 17539  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 12 - 
 روزانه 17540  دانشگاه يزد فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - 
 روزانه 17541  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش علوم و فنّاوري كوانتومي 10 - 
 روزانه 17542  دانشگاه فردوسي مشهد كوانتوميفيزيك گرايش علوم و فنّاوري  7 - 
 روزانه 17543  سنندج -دانشگاه كردستان  فيزيك گرايش علوم و فنّاوري كوانتومي 8 - 
 روزانه 17544  دانشگاه اصفهان اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 - 
 روزانه 17545  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 4 - 
 روزانه 17546  دانشگاه شيراز اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 3 - 

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 17547  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 -

 روزانه 17548  دانشگاه صنعتي شاهرود اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 4 - 
محل تحصيل دانشكده 

 مهندسي انرژي
 روزانه 17549  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 -

محل  -فاقد خوابگاه 
تحصيل دانشكده مهندسي

 انرژي
 روزانه 17550  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 -

اياي گرايش گداخت هستهمهندسي هسته 4 -   روزانه 17551  دانشگاه اصفهان
اياي گرايش گداخت هستهمهندسي هسته 5 -   روزانه 17552  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 روزانه 17553  دانشگاه اصفهان اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 2 - 
 روزانه 17554  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش مهندسي راكتورهستهمهندسي  2 - 
 روزانه 17555  دانشگاه شيراز اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 2 - 

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 17556  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 3 -
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1فيزيك (كد ضريب  - 1204 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

 روزانه 17557  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 -

محل  -فاقد خوابگاه 
تحصيل دانشكده مهندسي

 انرژي
 روزانه 17558  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 2 -

 - 2 
اي گرايش مهندسي مهندسي هسته

 پرتوپزشكي
 روزانه 17559  دانشگاه اصفهان

 - 4 
اي گرايش مهندسي مهندسي هسته

 پرتوپزشكي
 روزانه 17560  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
اي گرايش مهندسي مهندسي هسته

 پرتوپزشكي
 روزانه 17561  دانشگاه شيراز

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

- 2 
اي گرايش مهندسي مهندسي هسته

 پرتوپزشكي
 روزانه 17562  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل  -فاقد خوابگاه 
تحصيل دانشكده مهندسي

 انرژي
- 1 

اي گرايش مهندسي مهندسي هسته
 پرتوپزشكي

 روزانه 17563  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 روزانه 17564  دانشگاه تبريز فناوري پالسما 6 - 
 فناوري پالسما 4 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 17565  كرمان

 روزانه 17566  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  پالسمافناوري  6 - 
 روزانه 17567  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  فناوري پالسما 10 - 
 روزانه 17568  بابلسر -دانشگاه مازندران  فناوري پالسما 6 - 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 17569  تهران -صنعتي شريف دانشگاه 

محل  -فاقد خوابگاه 
تحصيل دانشكده مهندسي

 انرژي
- 1 

هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 17570  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

- 1 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 روزانه 17571  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل  -فاقد خوابگاه 
تحصيل دانشكده مهندسي

 انرژي
- 1 

هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

 روزانه 17572  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

امور آموزشي اين رشته 
گرايش بين رشته اي 

توسط سه دانشكده برق، 
انجام مكانيك و فيزيك 

 مي شود

- 4 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 17573  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 17574  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل  -فاقد خوابگاه 
دانشكده مهندسيتحصيل 
 انرژي

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 17575  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 روزانه 17576  دانشگاه اراك نانو فيزيك 9 - 
 روزانه 17577  دانشگاه اروميه نانو فيزيك 7 - 

 روزانه 17578  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  نانو فيزيك 11 - فقط زن
 روزانه 17579  دانشگاه تبريز نانو فيزيك 8 - 
 نانو فيزيك 8 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 17580  كرمان

 روزانه 17581  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  نانو فيزيك 6 - 
 روزانه 17582  كرج)تهران (محل تحصيل  -دانشگاه خوارزمي  نانو فيزيك 4 - 
 روزانه 17583  دانشگاه دامغان نانو فيزيك 13 - 
 روزانه 17584  كرمانشاه -دانشگاه رازي  نانو فيزيك 7 - 
 روزانه 17585  دانشگاه زنجان نانو فيزيك 9 - 
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1فيزيك (كد ضريب  - 1204 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 17586  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  نانو فيزيك 19 - 
 روزانه 17587  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  نانو فيزيك 10 - 
 روزانه 17588  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  نانو فيزيك 7 - 
 روزانه 17589  دانشگاه صنعتي شاهرود نانو فيزيك 5 - 

پذيرفته شدگان در 
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
انتهاي شرايط در  -آمد 

 دفترچه

 نانو فيزيك 4 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 روزانه 17590  شهر اصفهان)

 روزانه 17591  دانشگاه كاشان نانو فيزيك 7 - 
 روزانه 17592  سنندج -دانشگاه كردستان  نانو فيزيك 8 - 
 روزانه 17593  رشت -دانشگاه گيالن  نانو فيزيك 9 - 
 روزانه 17594  خرم آباد -دانشگاه لرستان  فيزيكنانو  8 - 
 روزانه 17595  بابلسر -دانشگاه مازندران  نانو فيزيك 6 - 
 نانو فيزيك 15 - 

اردبيل (محل تحصيل  -دانشگاه محقق اردبيلي 
 روزانه 17596  دانشكده فناوري هاي نوين شهرستان نمين)

 روزانه 17597  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  نانو فيزيك 14 - 
ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 17598  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش فيزيك (ويژه فرهنگيان) 5 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 17599  پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان  آموزش فيزيك (ويژه فرهنگيان) 20 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 17600  پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  آموزش فيزيك (ويژه فرهنگيان) 20 -

 روزانه 17601  تكميلي علوم پايه زنجان دانشگاه تحصيالت دكتري پيوسته فيزيك گرايش ماده چگال 2 - 
دكتري پيوسته فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 1 -   روزانه 17602  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان
 نوبت دوم 17603  دانشگاه تهران فيزيك 10 - 
 نوبت دوم 17604  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  فيزيك 5 - فاقد خوابگاه
 نوبت دوم 17605  دانشگاه اراك گرايش فيزيك ماده چگالفيزيك  3 - 
 نوبت دوم 17606  دانشگاه اروميه فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 2 - 
 نوبت دوم 17607  دانشگاه اصفهان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 - 

 نوبت دوم 17608  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - فقط زن
 نوبت دوم 17609  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 2 - 
 نوبت دوم 17610  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 2 - 
 نوبت دوم 17611  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - 

وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
 مشخصات و شرايط دانشگاه

 نوبت دوم 26109  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 -

وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 

التحصيالن شدگان و فارغ 
توضيحات در بخش  -ندارد

مشخصات و شرايط دانشگاه

 نوبت دوم 26110  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 5 -

 نوبت دوم 17612  دانشگاه تربيت مدرس فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 - 
 نوبت دوم 17613  تهراندانشگاه  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 1 - 
 نوبت دوم 17614  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 1 - 
 نوبت دوم 17615  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 - 
 نوبت دوم 17616  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 2 - 
 نوبت دوم 17617  دانشگاه دامغان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 1 - 
 نوبت دوم 17618  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 17619  تهران -دانشگاه شاهد  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 -
 نوبت دوم 17620  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  چگال فيزيك گرايش فيزيك ماده 1 - 
 نوبت دوم 17621  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 - 
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1فيزيك (كد ضريب  - 1204 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 17622  دانشگاه صنعتي اصفهان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 13 - 
 نوبت دوم 17623  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 - 

پذيرفته شدگان در 
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
شرايط وزارت دفاع و 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

 دفترچه

 فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 نوبت دوم 17624  شهر اصفهان)

 نوبت دوم 17625  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  گرايش فيزيك ماده چگالفيزيك  6 - 
 نوبت دوم 17626  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 2 - 
 نوبت دوم 17627  دانشگاه كاشان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 4 - 
 نوبت دوم 17628  گرگان -دانشگاه گلستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 2 - 
 نوبت دوم 17629  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 2 - 
 نوبت دوم 17630  دانشگاه نيشابور فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 2 - 
 نوبت دوم 17631  دانشگاه ياسوج فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - 
 نوبت دوم 17632  دانشگاه يزد چگالفيزيك گرايش فيزيك ماده  4 - 
 نوبت دوم 17633  دانشگاه اراك فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 - 
 نوبت دوم 17634  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش فيزيك پالسما 4 - 
 نوبت دوم 17635  دانشگاه تهران فيزيك گرايش فيزيك پالسما 1 - 

 نوبت دوم 17636  تهران -دانشگاه خوارزمي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 17637  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 1 - 
 نوبت دوم 17638  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 - 
 نوبت دوم 17639  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 - 
 نوبت دوم 17640  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 - 
 نوبت دوم 17641  دانشگاه كاشان فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 - 
 نوبت دوم 17642  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 - 
 نوبت دوم 17643  دانشگاه يزد فيزيك گرايش فيزيك پالسما 3 - 
 نوبت دوم 17644  دانشگاه اراك ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 3 - 
 نوبت دوم 17645  دانشگاه اروميه ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 1 - 
 نوبت دوم 17646  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 2 - 
 نوبت دوم 17647  دانشگاه تبريز ايگرايش فيزيك هستهفيزيك  6 - 
 نوبت دوم 17648  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 1 - 
 نوبت دوم 17649  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 3 - 
دوم نوبت 17650  دانشگاه دامغان ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 6 -   
 نوبت دوم 17651  دانشگاه صنعتي اصفهان ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 5 - 
 نوبت دوم 17652  دانشگاه فردوسي مشهد ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 1 - 
 نوبت دوم 17653  دانشگاه كاشان ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 3 - 
 نوبت دوم 17654  گرگان -دانشگاه گلستان  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 2 - 
 نوبت دوم 17655  بابلسر -دانشگاه مازندران  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 4 - 
 نوبت دوم 17656  دانشگاه نيشابور ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 2 - 
 نوبت دوم 17657  دانشگاه يزد ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 3 - 
 نوبت دوم 17658  دانشگاه اراك هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 1 - 
 نوبت دوم 17659  دانشگاه اروميه هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 - 

 نوبت دوم 17660  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 1 - فقط زن
 نوبت دوم 17661  دانشگاه تبريز هاميدانفيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه  1 - 
 نوبت دوم 17662  دانشگاه تهران هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 1 - 
 نوبت دوم 17663  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 1 - 
 نوبت دوم 17664  دانشگاه سمنان هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 - 
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1فيزيك (كد ضريب  - 1204 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 17665  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 - 
 نوبت دوم 17666  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 - 
 نوبت دوم 17667  دانشگاه صنعتي اصفهان هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 6 - 
 نوبت دوم 17668  تبريز -صنعتي سهند  دانشگاه هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 - 
 نوبت دوم 17669  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 - 
 نوبت دوم 17670  دانشگاه فردوسي مشهد هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 5 - 
 نوبت دوم 17671  دانشگاه كاشان هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 - 
 نوبت دوم 17672  بابلسر -دانشگاه مازندران  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 1 - 
 نوبت دوم 17673  دانشگاه نيشابور هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 - 
 نوبت دوم 17674  دانشگاه يزد هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 5 - 

 نوبت دوم 17675  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 3 - فقط زن
 نوبت دوم 17676  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 4 - 
 نوبت دوم 17677  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 1 - 
 نوبت دوم 17678  دانشگاه دامغان فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 5 - 
 نوبت دوم 17679  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 1 - 
 نوبت دوم 17680  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 1 - 
 نوبت دوم 17681  گرگان -گلستان دانشگاه  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 2 - 
 نوبت دوم 17682  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 3 - 

 3 - فقط زن
هاي فيزيك گرايش فيزيك آماري و سامانه

 پيچيده
 نوبت دوم 17683  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 1 
هاي سامانهفيزيك گرايش فيزيك آماري و 

 پيچيده
 نوبت دوم 17684  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 نوبت دوم 17685  دانشگاه تبريز شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 2 - 
 نوبت دوم 17686  دانشگاه تهران شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 1 - 
 نوبت دوم 17687  (محل تحصيل كرج)تهران  -دانشگاه خوارزمي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 2 - 
 نوبت دوم 17688  دانشگاه سمنان شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 1 - 
 نوبت دوم 17689  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 2 - 
 نوبت دوم 17690  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 2 - 
 نوبت دوم 17691  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 1 - 
 نوبت دوم 17692  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 4 - 
 نوبت دوم 17693  دانشگاه اراك فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 1 - 
 نوبت دوم 17694  دانشگاه اروميه ليزرفيزيك گرايش اپتيك و  2 - 
 نوبت دوم 17695  دانشگاه اصفهان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - 
 نوبت دوم 17696  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 1 - 
دومنوبت  17697  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 -   
 نوبت دوم 17698  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 3 - 
 نوبت دوم 17699  دانشگاه تهران فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - 
 نوبت دوم 17700  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 3 - 
 نوبت دوم 17701  تحصيل كرج)تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - 
 نوبت دوم 17702  دانشگاه زنجان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - 
 نوبت دوم 17703  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 3 - 
 نوبت دوم 17704  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 1 - 
 نوبت دوم 17705  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 3 - 
 نوبت دوم 17706  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - 
 نوبت دوم 17707  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - 
 نوبت دوم 17708  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - 
 نوبت دوم 17709  دانشگاه يزد فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 3 - 
 نوبت دوم 17710  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش علوم و فنّاوري كوانتومي 7 - 
 نوبت دوم 17711  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيك گرايش علوم و فنّاوري كوانتومي 2 - 
 نوبت دوم 17712  دانشگاه اصفهان گرايش كاربرد پرتوهااي مهندسي هسته 2 - 
 نوبت دوم 17713  دانشگاه صنعتي شاهرود اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 - 
اياي گرايش گداخت هستهمهندسي هسته 2 -   نوبت دوم 17714  دانشگاه اصفهان
 نوبت دوم 17715  دانشگاه اصفهان اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 2 - 
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1فيزيك (كد ضريب  - 1204 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 1 
اي گرايش مهندسي مهندسي هسته

 پرتوپزشكي
 نوبت دوم 17716  دانشگاه اصفهان

 - 1 
اي گرايش مهندسي مهندسي هسته

 پرتوپزشكي
 نوبت دوم 17717  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 نوبت دوم 17718  دانشگاه تبريز فناوري پالسما 4 - 
 نوبت دوم 17719  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فناوري پالسما 2 - 
 نوبت دوم 17720  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  فناوري پالسما 3 - 
 نوبت دوم 17721  بابلسر -دانشگاه مازندران  فناوري پالسما 2 - 
 نوبت دوم 17722  دانشگاه اراك نانو فيزيك 3 - 
 نوبت دوم 17723  دانشگاه اروميه نانو فيزيك 2 - 

 نوبت دوم 17724  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  نانو فيزيك 4 - فقط زن
 نوبت دوم 17725  تبريزدانشگاه  نانو فيزيك 5 - 
 نوبت دوم 17726  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  نانو فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 17727  دانشگاه دامغان نانو فيزيك 1 - 
 نوبت دوم 17728  دانشگاه زنجان نانو فيزيك 2 - 

پذيرفته شدگان در 
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
شرايط وزارت دفاع و 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

 دفترچه

 نانو فيزيك 4 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 نوبت دوم 17729  شهر اصفهان)

 نوبت دوم 17730  دانشگاه كاشان نانو فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 17731  بابلسر -دانشگاه مازندران  نانو فيزيك 3 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 نوبت دوم 17732  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش فيزيك (ويژه فرهنگيان) 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17733  دانشگاه اروميه فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17734  دانشگاه تربيت مدرس فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل پرديس  -

 خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17735  تهران -دانشگاه شاهد  چگالفيزيك گرايش فيزيك ماده  4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17736  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17737  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17738  دانشگاه صنعتي اروميه فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17739  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 -

تحصيل پرديس محل 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17740  سنندج -دانشگاه كردستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17741  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17742  بابلسر -دانشگاه مازندران  گرايش فيزيك ماده چگال فيزيك 1 -
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 ) 1فيزيك (كد ضريب  - 1204 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل پرديس 
دانشگاه تبريزخودگردان   پرديس خودگردان 17743  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش فيزيك پالسما 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17744  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17745  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 1 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 17746  دانشگاه تبريز ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 8 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17747  رشت -دانشگاه گيالن  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17748  دانشگاه اروميه هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17749  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 1 -
 پرديس خودگردان 17750  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاگرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدانفيزيك  2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17751  دانشگاه صنعتي شاهرود هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
هاي گرايش فيزيك آماري و سامانهفيزيك 
 پيچيده

 پرديس خودگردان 17752  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17753  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17754  دانشگاه اروميه اپتيك و ليزرفيزيك گرايش  6 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 17755  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 3 -

 پرديس خودگردان 17756  دانشگاه تربيت مدرس فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 6 - 
محل تحصيل پرديس 

 دانشگاهخودگردان 
 پرديس خودگردان 17757  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 1 -

 پرديس خودگردان 17758  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - 
 پرديس خودگردان 17759  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17760  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17761  دانشگاه شيراز اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 -
 پرديس خودگردان 17762  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  كاربرد پرتوهااي گرايش مهندسي هسته 1 - 
اياي گرايش گداخت هستهمهندسي هسته 2 -   پرديس خودگردان 17763  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 پرديس خودگردان 17764  دانشگاه اصفهان اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17765  دانشگاه شيراز اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
اي گرايش مهندسي مهندسي هسته

 پرتوپزشكي
 پرديس خودگردان 17766  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
اي گرايش مهندسي مهندسي هسته

 پرتوپزشكي
 پرديس خودگردان 17767  دانشگاه شيراز

امور آموزشي اين رشته 
گرايش بين رشته اي 

توسط سه دانشكده برق، 
مكانيك و فيزيك انجام 

محل تحصيل  -مي شود 
دانشكده مهندسي انرژي 

 و فيزيك

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 پرديس خودگردان 17768  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17769  دانشگاه كاشان نانو فيزيك 1 -
 پيام نور 17770  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1فيزيك (كد ضريب  - 1204 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 پيام نور 17771 مركز مياندواب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 پيام نور 17772  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 پيام نور 17773  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
 پيام نور 17774  مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 پيام نور 17775  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
 پيام نور 17776  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 پيام نور 17777  مركز شيراز -فارس دانشگاه پيام نور استان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
 پيام نور 17778  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
 پيام نور 17779  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 پيام نور 17780  مركز تبريز -پيام نور استان آذربايجان شرقي دانشگاه  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 8 - 
 پيام نور 17781  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 8 - 
 پيام نور 17782  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 8 - 
 پيام نور 17783  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  فيزيك پالسمافيزيك گرايش  8 - 
 پيام نور 17784  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 8 - 
 پيام نور 17785  مركز فريمان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 10 - 
 پيام نور 17786  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 8 - 
 پيام نور 17787  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 8 - 
 پيام نور 17788  مركز تبريز -آذربايجان شرقي دانشگاه پيام نور استان  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 8 - 
 پيام نور 17789  مركز آران و بيدگل -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 10 - 
نورپيام  17790  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 8 -   
 پيام نور 17791  واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 8 - 
 پيام نور 17792  مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 10 - 
 پيام نور 17793  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 10 - 
 پيام نور 17794  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 8 - 
 پيام نور 17795  واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 8 - 
 پيام نور 17796  مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان  گرايش نجوم و اخترفيزيكفيزيك  8 - 
 پيام نور 17797  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 8 - 
 پيام نور 17798  مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 8 - 
 پيام نور 17799  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - 
 پيام نور 17800  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - 
 پيام نور 17801  مركز مشهد -خراسان رضوي دانشگاه پيام نور استان  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - 
 پيام نور 17802  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - 

با همكاري دانشگاه پير و 
 -ماري كوري فرانسه 

شرايط در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 17803  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مواد، انرژي و تكنولوژي كوانتومي 4 -

 ) 1فوتونيك (كد ضريب  - 1205
 روزانه 17804  دانشگاه اصفهان فوتونيك 5 -  

 روزانه 17805  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فوتونيك 6 - فقط زن
 روزانه 17806  دانشگاه بناب فوتونيك 12 - 
 روزانه 17807  دانشگاه تبريز فوتونيك 14 - 
 فوتونيك 12 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 17808  كرمان

 روزانه 17809  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان فوتونيك 7 - 
 روزانه 17810  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فوتونيك 4 - 
 روزانه 17811  دانشگاه زنجان فوتونيك 9 - 
 روزانه 17812  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فوتونيك 7 - 
 روزانه 17813  دانشگاه شهركرد فوتونيك 6 - 
 روزانه 17814  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فوتونيك 5 - 
 روزانه 17815  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فوتونيك 16 - 
 روزانه 17816  دانشگاه صنعتي شيراز فوتونيك 12 - 
 روزانه 17817  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فوتونيك 10 - 
 روزانه 17818  دانشگاه كاشان فوتونيك 7 - 
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1فوتونيك (كد ضريب  - 1205 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 17819  سنندج -دانشگاه كردستان  فوتونيك 6 - 
 روزانه 17820  رشت -دانشگاه گيالن  فوتونيك 4 - 
 روزانه 17821  بابلسر -دانشگاه مازندران  فوتونيك 4 - 
 روزانه 17822  دانشگاه مالير فوتونيك 12 - 
 روزانه 17823  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  فوتونيك 11 - 
 نوبت دوم 17824  دانشگاه اصفهان فوتونيك 3 - 

 نوبت دوم 17825  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فوتونيك 2 - فقط زن
 نوبت دوم 17826  دانشگاه تبريز فوتونيك 10 - 
 نوبت دوم 17827  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فوتونيك 1 - 
 نوبت دوم 17828  دانشگاه زنجان فوتونيك 2 - 
 نوبت دوم 17829  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فوتونيك 2 - 
 نوبت دوم 17830  دانشگاه كاشان فوتونيك 2 - 
 نوبت دوم 17831  بابلسر -دانشگاه مازندران  فوتونيك 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17832  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فوتونيك 8 -

 ) 2فوتونيك (كد ضريب  - 1205
پذيرفته شدگان در 

صورت دارا بودن شرايط 
عمومي و اختصاصي 

وزارت دفاع و شرايط 
علمي الزم (درج شده در 

سايت دانشگاه صنعتي 
مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
انتهاي شرايط در  -آمد 

  دفترچه

- 5 
مهندسي الكترواپتيك گرايش 

 اپتوالكترونيك
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 روزانه 17833  شهر اصفهان)

پذيرفته شدگان در 
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

استخدام مالك اشتر) به 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

 دفترچه

 مهندسي الكترواپتيك گرايش ليزر 5 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 روزانه 17834  شهر اصفهان)

پذيرفته شدگان در 
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

 دفترچه

- 5 
مهندسي الكترواپتيك گرايش 

 اپتوالكترونيك
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 نوبت دوم 17835  شهر اصفهان)

شدگان در  پذيرفته
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

 دفترچه

 مهندسي الكترواپتيك گرايش ليزر 5 -
اشتر (محل تحصيل شاهين دانشگاه صنعتي مالك 

 نوبت دوم 17836  شهر اصفهان)
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  ) 1شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 17837  دانشگاه اصفهان شناسي سلولي و مولكوليزيست 5 -  

 روزانه 17838  دانشگاه تبريز شناسي سلولي و مولكوليزيست 6 - 
 روزانه 17839  دانشگاه تهران شناسي سلولي و مولكوليزيست 3 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 شرايط در انتهاي دفترچه -
 روزانه 17840  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  شناسي سلولي و مولكوليزيست 15 -

 روزانه 17841  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شناسي سلولي و مولكوليزيست 11 - 
 روزانه 17842  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسي سلولي و مولكوليزيست 4 - 
 روزانه 17843  (محل تحصيل كرج)تهران  -دانشگاه خوارزمي  شناسي سلولي و مولكوليزيست 8 - 
 روزانه 17844  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسي سلولي و مولكوليزيست 6 - 
 روزانه 17845  دانشگاه شهركرد شناسي سلولي و مولكوليزيست 5 - 
 روزانه 17846  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي سلولي و مولكوليزيست 20 - 
 روزانه 17847  دانشگاه شيراز شناسي سلولي و مولكوليزيست 4 - 
 روزانه 17848  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي سلولي و مولكوليزيست 5 - 
 روزانه 17849  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي سلولي و مولكوليزيست 9 - 
 روزانه 17850  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسي سلولي و مولكوليزيست 8 - 
 روزانه 17851  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي سلولي و مولكوليزيست 4 - 
 روزانه 17852  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي سلولي و مولكوليزيست 8 - 
 روزانه 17853  دانشگاه تهران فنّاوريزيست 6 - 
 روزانه 17854  دانشگاه اصفهان ريززيست فناوري 4 - 
 روزانه 17855  دانشگاه تربيت مدرس ريززيست فناوري 5 - 
 روزانه 17856  دانشگاه تربيت مدرس ريززيست فناوري 2 - فاقد خوابگاه

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 روزانه 17857  دانشگاه تهران ريززيست فناوري 8 -
 روزانه 17858  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريززيست فناوري 8 - 
 روزانه 17859  دانشگاه شيراز ريززيست فناوري 6 - 
 روزانه 17860  دانشگاه تربيت مدرس هاي بنيادي و بازسازي بافتفنّاوري سلول 6 - 
 روزانه 17861  دانشگاه تهران هاي بنيادي و بازسازي بافتفنّاوري سلول 6 - 
 نوبت دوم 17862  اصفهاندانشگاه  شناسي سلولي و مولكوليزيست 2 - 
 نوبت دوم 17863  دانشگاه تبريز شناسي سلولي و مولكوليزيست 4 - 
 نوبت دوم 17864  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شناسي سلولي و مولكوليزيست 1 - 
 نوبت دوم 17865  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسي سلولي و مولكوليزيست 3 - 
 نوبت دوم 17866  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  سلولي و مولكوليشناسي زيست 3 - 
 نوبت دوم 17867  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي سلولي و مولكوليزيست 6 - 
 نوبت دوم 17868  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي سلولي و مولكوليزيست 5 - 
 نوبت دوم 17869  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي سلولي و مولكوليزيست 2 - 
 نوبت دوم 17870  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي سلولي و مولكوليزيست 2 - 
 نوبت دوم 17871  دانشگاه تهران فنّاوريزيست 3 - 
 نوبت دوم 17872  دانشگاه اصفهان ريززيست فناوري 2 - 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 17873  دانشگاه تهران ريززيست فناوري 4 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 17874  دانشگاه تبريز شناسي سلولي و مولكوليزيست 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

خودگردانپرديس  17875  دانشگاه تربيت مدرس ريززيست فناوري 7 -  

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17876  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريززيست فناوري 8 -
 پرديس خودگردان 17877  دانشگاه تربيت مدرس هاي بنيادي و بازسازي بافتفنّاوري سلول 3 - 
 غيرانتفاعي 17878  تهران -فرهنگ دانشگاه غيرانتفاعي علم و  شناسي سلولي و مولكوليزيست 10 - 
 غيرانتفاعي 17879  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  شناسي سلولي و مولكوليزيست 15 - 

باهمكاري پژوهشگاه 
 رويان واقع در اصفهان

 غيرانتفاعي 17880  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  شناسي سلولي و مولكوليزيست 20 -
 غيرانتفاعي 17881  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  شناسي سلولي و مولكوليزيست 12 - 
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 ) 1شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 غيرانتفاعي 17882  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  شناسي سلولي و مولكوليزيست 20 - 
 غيرانتفاعي 17883  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  شناسي سلولي و مولكوليزيست 5 - 
 غيرانتفاعي 17884  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  شناسي سلولي و مولكوليزيست 8 - 
 غيرانتفاعي 17885  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  فنّاوريزيست 12 - 
 غيرانتفاعي 17886  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  ريززيست فناوري 4 - 
 غيرانتفاعي 17887  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  هاي بنيادي و بازسازي بافتفنّاوري سلول 20 - 

 ) 2سلولي و مولكولي (كد ضريب شناسي زيست - 1206
 روزانه 17888  دانشگاه اراك ژنتيك 5 -  

 روزانه 17889  دانشگاه اصفهان ژنتيك 7 - 
 روزانه 17890  دانشگاه تبريز ژنتيك 9 - 
 روزانه 17891  دانشگاه تربيت مدرس ژنتيك 5 - 
 روزانه 17892  دانشگاه تربيت مدرس ژنتيك 5 - فاقد خوابگاه
 روزانه 17893  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ژنتيك 7 - 
 روزانه 17894  دانشگاه زابل ژنتيك 8 - 
 روزانه 17895  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ژنتيك 4 - 
 روزانه 17896  دانشگاه شهركرد ژنتيك 9 - 
 روزانه 17897  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ژنتيك 6 - 
 روزانه 17898  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ژنتيك 6 - 
 روزانه 17899  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  ژنتيك 6 - 
 روزانه 17900  دانشگاه گنبد ژنتيك 16 - 
 روزانه 17901  رشت -دانشگاه گيالن  ژنتيك 18 - 
 روزانه 17902  دانشگاه مراغه ژنتيك 6 - 
 روزانه 17903  دانشگاه يزد ژنتيك 9 - 
 نوبت دوم 17904  دانشگاه اراك ژنتيك 2 - 
 نوبت دوم 17905  دانشگاه اصفهان ژنتيك 3 - 
 نوبت دوم 17906  دانشگاه تبريز ژنتيك 6 - 
 نوبت دوم 17907  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ژنتيك 3 - 
 نوبت دوم 17908  دانشگاه زابل ژنتيك 8 - 
 نوبت دوم 17909  كرمان -باهنر دانشگاه شهيد  ژنتيك 2 - 
 نوبت دوم 17910  دانشگاه يزد ژنتيك 4 - 

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 17911  دانشگاه تبريز ژنتيك 9 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17912  دانشگاه تربيت مدرس ژنتيك 10 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17913  دانشگاه زابل ژنتيك 8 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17914  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ژنتيك 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17915  رشت -دانشگاه گيالن  ژنتيك 15 -

 پيام نور 17916  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  ژنتيك 10 - 
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 17917  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  ژنتيك 20 -

با همكاري بنياد 
 هاي نادربيماري

 غيرانتفاعي 17918  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  ژنتيك 18 -

 غيرانتفاعي 17919  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  ژنتيك 10 - 
 غيرانتفاعي 17920  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  ژنتيك 20 - 

 غيرانتفاعي 17921  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  ژنتيك 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 17922  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  ژنتيك 10 - 
 غيرانتفاعي 17923  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  ژنتيك 20 - 
 غيرانتفاعي 17924  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد  ژنتيك 18 - 
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  ) 3شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 7 -  فقط زن
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 روزانه 17925  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 4 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 روزانه 17926  دانشگاه ايالم

 - 3 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 روزانه 17927  دانشگاه تبريز

شرايط در انتهاي دفترچه - 6 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 روزانه 17928  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 4 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زابيماري هايميكروب
 روزانه 17929  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 5 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 روزانه 17930  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 7 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 روزانه 17931  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 5 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 روزانه 17932  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 5 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 روزانه 17933  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 روزانه 17934  دانشگاه اصفهان ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 5 - 
 روزانه 17935  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 5 - 
 روزانه 17936  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 4 - 
 روزانه 17937  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 5 - 
 روزانه 17938  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 6 - 
 روزانه 17939  بابلسر -دانشگاه مازندران  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 3 - 

 روزانه 17940  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ميكروبيولوژي گرايش محيطي 8 - فقط زن
 روزانه 17941  دانشگاه تهران ميكروبيولوژي گرايش محيطي 3 - 
 روزانه 17942  دانشگاه فردوسي مشهد گرايش محيطي ميكروبيولوژي 5 - 
 روزانه 17943  بابلسر -دانشگاه مازندران  ميكروبيولوژي گرايش محيطي 5 - 

 2 - فقط زن
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 نوبت دوم 17944  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 4 
گرايش زيست شناسي ميكروبيولوژي 

 زاهاي بيماريميكروب
 نوبت دوم 17945  دانشگاه ايالم

 - 2 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 نوبت دوم 17946  دانشگاه تبريز

 - 1 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 نوبت دوم 17947  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 1 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 نوبت دوم 17948  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 نوبت دوم 17949  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 نوبت دوم 17950  دانشگاه اصفهان ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 2 - 
 نوبت دوم 17951  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 1 - 
 نوبت دوم 17952  بابلسر -دانشگاه مازندران  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 2 - 

 نوبت دوم 17953  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ميكروبيولوژي گرايش محيطي 2 - فقط زن
 نوبت دوم 17954  دانشگاه تهران محيطي ميكروبيولوژي گرايش 1 - 
 نوبت دوم 17955  دانشگاه فردوسي مشهد ميكروبيولوژي گرايش محيطي 1 - 
 نوبت دوم 17956  بابلسر -دانشگاه مازندران  ميكروبيولوژي گرايش محيطي 2 - 

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز - 3 

ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 
 زاهاي بيماريميكروب

 پرديس خودگردان 17957  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 5 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 پرديس خودگردان 17958  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17959  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 5 -
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 ) 3شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 محيطيميكروبيولوژي گرايش  3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 17960  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

توضيحات در انتهاي دفترچه - 20 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 غيرانتفاعي 17961  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني 

همكاري بنياد با 
 هاي نادربيماري

- 18 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 غيرانتفاعي 17962  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز 

 - 17 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 غيرانتفاعي 17963  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد 

 - 10 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 غيرانتفاعي 17964  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان 

 - 6 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 غيرانتفاعي 17965  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا 

 - 20 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زابيماريهاي ميكروب
 غيرانتفاعي 17966  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز 

 - 20 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 غيرانتفاعي 17967  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش 

 - 12 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 غيرانتفاعي 17968  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان 

 - 4 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 غيرانتفاعي 17969  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 17970  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 20 -
 غيرانتفاعي 17971  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 2 - 
 غيرانتفاعي 17972  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 10 - 
 غيرانتفاعي 17973  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  ميكروبيولوژي گرايش محيطي 2 - 

 ) 4و مولكولي (كد ضريب شناسي سلولي زيست - 1206
 روزانه 17974  دانشگاه اراك بيوشيمي 5 -  

 روزانه 17975  دانشگاه اروميه بيوشيمي 8 - 
 روزانه 17976  دانشگاه اصفهان بيوشيمي 5 - 

 روزانه 17977  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بيوشيمي 6 - فقط زن
 روزانه 17978  دانشگاه تبريز بيوشيمي 4 - 
 بيوشيمي 10 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 17979  كرمان

 روزانه 17980  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان بيوشيمي 9 - 
 روزانه 17981  دانشگاه تربيت مدرس بيوشيمي 6 - 
 روزانه 17982  دانشگاه تربيت مدرس بيوشيمي 6 - فاقد خوابگاه
 روزانه 17983  دانشگاه تهران بيوشيمي 5 - 
 روزانه 17984  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  بيوشيمي 12 - 
 روزانه 17985  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بيوشيمي 11 - 
 روزانه 17986  دانشگاه دامغان بيوشيمي 5 - 
 روزانه 17987  كرمانشاه -دانشگاه رازي  بيوشيمي 5 - 
 روزانه 17988  دانشگاه زنجان بيوشيمي 10 - 
 روزانه 17989  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  بيوشيمي 5 - 
 روزانه 17990  دانشگاه شهركرد بيوشيمي 5 - 
 روزانه 17991  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بيوشيمي 9 - 
 روزانه 17992  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيوشيمي 7 - 
 روزانه 17993  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  بيوشيمي 6 - 
 روزانه 17994  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  بيوشيمي 8 - 

پذيرفته شدگان در صورت 
دارا بودن شرايط عمومي و 
اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده 
در سايت دانشگاه صنعتي 

به استخدام مالك اشتر) 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 روزانه 17995  دانشگاه صنعتي مالك اشتر بيوشيمي 4 -
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 4شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 17996  دانشگاه فردوسي مشهد بيوشيمي 3 - 
 روزانه 17997  دانشگاه كاشان بيوشيمي 22 - 
 روزانه 17998  سنندج -دانشگاه كردستان  بيوشيمي 10 - 
 روزانه 17999  گرگان -دانشگاه گلستان  بيوشيمي 4 - 
 روزانه 18000  رشت -دانشگاه گيالن  بيوشيمي 7 - 
 روزانه 18001  خرم آباد -دانشگاه لرستان  بيوشيمي 4 - 
 روزانه 18002  بابلسر -دانشگاه مازندران  بيوشيمي 16 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 18003  امام باقر(ع) دانشگاه اطالعات و امنيت ملي بيوتروريسم - 5

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 18004  امام باقر(ع) دانشگاه اطالعات و امنيت ملي علوم جرم شناسي امنيتي - 19
 نوبت دوم 18005  دانشگاه اراك بيوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 18006  دانشگاه اروميه بيوشيمي 2 - 
دومنوبت  18007  دانشگاه اصفهان بيوشيمي 3 -   

 نوبت دوم 18008  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بيوشيمي 2 - فقط زن
 نوبت دوم 18009  دانشگاه تبريز بيوشيمي 3 - 
 بيوشيمي 4 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 نوبت دوم 18010  كرمان

 نوبت دوم 18011  دانشگاه تهران بيوشيمي 3 - 
 نوبت دوم 18012  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  بيوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 18013  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بيوشيمي 4 - 
 نوبت دوم 18014  دانشگاه دامغان بيوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 18015  دانشگاه زنجان بيوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 18016  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بيوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 18017  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  بيوشيمي 4 - 

پذيرفته شدگان در صورت 
دارا بودن شرايط عمومي و 
اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده 
در سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 18018  دانشگاه صنعتي مالك اشتر بيوشيمي 4 -

 نوبت دوم 18019  دانشگاه فردوسي مشهد بيوشيمي 1 - 
 نوبت دوم 18020  دانشگاه كاشان بيوشيمي 8 - 
 نوبت دوم 18021  گرگان -دانشگاه گلستان  بيوشيمي 1 - 
 نوبت دوم 18022  بابلسر -دانشگاه مازندران  بيوشيمي 4 - 

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 18023  دانشگاه تبريز بيوشيمي 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18024  دانشگاه تربيت مدرس بيوشيمي 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18025  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيوشيمي 7 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18026  رشت -دانشگاه گيالن  بيوشيمي 5 -
 پيام نور 18027  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  بيوشيمي 10 - 
 پيام نور 18028  تهران شرق -تهران دانشگاه پيام نور استان  بيوشيمي 10 - 
 پيام نور 18029  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  بيوشيمي 10 - 
 پيام نور 18030  مركز بيجار -دانشگاه پيام نور استان كردستان  بيوشيمي 10 - 
 پيام نور 18031  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  بيوشيمي 10 - 
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 4شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 غيرانتفاعي 18032  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  بيوشيمي 20 - 
 غيرانتفاعي 18033  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  بيوشيمي 20 - 
 غيرانتفاعي 18034  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد  بيوشيمي 15 - 
 غيرانتفاعي 18035  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  بيوشيمي 20 - 

 ) 5شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206
 روزانه 18036  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بيوفيزيك 6 -  فقط زن

 روزانه 18037  دانشگاه تبريز بيوفيزيك 3 - 
 روزانه 18038  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان بيوفيزيك 7 - 
 روزانه 18039  دانشگاه تربيت مدرس بيوفيزيك 4 - 
 روزانه 18040  تربيت مدرسدانشگاه  بيوفيزيك 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18041  دانشگاه تهران بيوفيزيك 6 - 
 روزانه 18042  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بيوفيزيك 6 - 

 نوبت دوم 18043  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بيوفيزيك 2 - فقط زن
 نوبت دوم 18044  دانشگاه تبريز بيوفيزيك 2 - 
 نوبت دوم 18045  دانشگاه تهران بيوفيزيك 4 - 
 نوبت دوم 18046  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بيوفيزيك 4 - 

محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 18047  دانشگاه تربيت مدرس بيوفيزيك 5 - خودگردان دانشگاه

 پيام نور 18048  استهبانمركز  -دانشگاه پيام نور استان فارس  بيوفيزيك 10 - 
 پيام نور 18049  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  بيوفيزيك 10 - 

 ) 6شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206
 روزانه 18050  دانشگاه اصفهان فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 4 -  

 روزانه 18051  تهران -(ويژه خواهران)  دانشگاه الزهرا(س) فنّاوري گرايش ميكروبيزيست - 8 فقط زن
 روزانه 18052  دانشگاه تخصصي فّناوري هاي نوين آمل فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 14 - 
 روزانه 18053  دانشگاه تهران فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 6 - 
 روزانه 18054  دانشگاه سمنان فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 7 - 

دفترچهشرايط در انتهاي   روزانه 18055  تهران -دانشگاه شاهد  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 6 -
 روزانه 18056  دانشگاه شهركرد فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 9 - 
 روزانه 18057  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 5 - 
 روزانه 18058  مشهددانشگاه فردوسي  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 6 - 
 روزانه 18059  دانشگاه مراغه فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 14 - 

پذيرفته شدگان در صورت 
دارا بودن شرايط عمومي و 
اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده 
در سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

خواهند نيروهاي مسلح در 
شرايط در انتهاي  -آمد 

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 روزانه 18060  دانشگاه صنعتي مالك اشتر فنّاوري گرايش مولكوليزيست 4 -

 نوبت دوم 18061  دانشگاه اصفهان فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 2 - 
 نوبت دوم 18062  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) فنّاوري گرايش ميكروبيزيست - 2 فقط زن

 نوبت دوم 18063  دانشگاه تخصصي فّناوري هاي نوين آمل فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 5 - 
 نوبت دوم 18064  دانشگاه تهران فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 1 - 
 نوبت دوم 18065  دانشگاه سمنان فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 1 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 18066  تهران -دانشگاه شاهد  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 5 -
 نوبت دوم 18067  دانشگاه فردوسي مشهد فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 1 - 

پذيرفته شدگان در صورت 
دارا بودن شرايط عمومي و 
اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده 
در سايت دانشگاه صنعتي 

اشتر) به استخدام مالك 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 18068  دانشگاه صنعتي مالك اشتر فنّاوري گرايش مولكوليزيست 4 -
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 6شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 18069  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18070  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 5 -
 پيام نور 18071  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 10 - 
 غيرانتفاعي 18072  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 18 - 
 غيرانتفاعي 18073  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 10 - 

باهمكاري پژوهشگاه 
 رويان واقع در اصفهان

 غيرانتفاعي 18074  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 20 -
 غيرانتفاعي 18075  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  گرايش ميكروبيفنّاوري زيست 5 - 
 غيرانتفاعي 18076  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 4 - 
 غيرانتفاعي 18077  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 10 - 

 ) 7مولكولي (كد ضريب شناسي سلولي و زيست - 1206
 روزانه 18078  دانشگاه اروميه فنّاوري گرايش دريازيست 5 -  

 فنّاوري گرايش دريازيست 6 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 

 روزانه 18079  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)
 روزانه 18080  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  فنّاوري گرايش دريازيست 10 - 
 روزانه 18081  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر فنّاوري گرايش دريازيست 13 - 
 روزانه 18082  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  فنّاوري گرايش دريازيست 8 - 
 نوبت دوم 18083  دانشگاه اروميه فنّاوري گرايش دريازيست 2 - 
 نوبت دوم 18084  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  فنّاوري گرايش دريازيست 3 - 
 فنّاوري گرايش دريازيست 1 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 پرديس خودگردان 18085  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 ) 8شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206

  - 12 
فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيست
 زيست

 روزانه 18086  دانشگاه بيرجند
ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
- 5 

فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيست
 زيست

 روزانه 18087  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 10 
فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيست
 زيست

 روزانه 18088  دانشگاه تهران

 - 2 
فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيست
 زيست

 نوبت دوم 18089  دانشگاه بيرجند
وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
 مشخصات و شرايط دانشگاه

- 4 
فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيست
 زيست

 نوبت دوم 26111  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 5 
فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيست
 زيست

 نوبت دوم 18090  دانشگاه تهران

 ) 9شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب زيست - 1206
ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 فقط مرد -و پرورش آموزش 
 روزانه 18091  پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  شناسيآموزش زيست 20 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

فقط زن -آموزش و پرورش 
 روزانه 18092  پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  شناسيآموزش زيست 20 -

 ) 10سلولي و مولكولي (كد ضريب شناسي زيست - 1206
محل تحصيل دانشكده 

 روزانه 18093  دانشگاه تهران نانوبيوممتيك (نانوزيست الهام) 4 -  علوم و فنون نوين
محل تحصيل دانشكده 

 علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 18094  دانشگاه تهران نانوبيوممتيك (نانوزيست الهام) 1 -

 ) 1آمار (كد ضريب  - 1207
 روزانه 18095  دانشگاه اصفهان آمار رياضي 11 -  

 روزانه 18096  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  آمار رياضي 20 - فقط زن
 روزانه 18097  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  آمار رياضي 14 - 
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1آمار (كد ضريب  - 1207 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 18098  دانشگاه بيرجند آمار رياضي 9 - 
 روزانه 18099  دانشگاه تبريز آمار رياضي 17 - 
 روزانه 18100  دانشگاه تربيت مدرس آمار رياضي 10 - 
 روزانه 18101  دانشگاه تربيت مدرس آمار رياضي 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18102  دانشگاه تهران آمار رياضي 10 - 
 روزانه 18103  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  آمار رياضي 10 - 
 روزانه 18104  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  آمار رياضي 10 - 
 روزانه 18105  تحصيل كرج)تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي  آمار رياضي 6 - 
 روزانه 18106  كرمانشاه -دانشگاه رازي  آمار رياضي 9 - 
 روزانه 18107  دانشگاه زنجان آمار رياضي 13 - 
 روزانه 18108  دانشگاه سمنان آمار رياضي 8 - 
 روزانه 18109  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  آمار رياضي 12 - 
 روزانه 18110  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  آمار رياضي 13 - 
 روزانه 18111  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آمار رياضي 9 - 
 روزانه 18112  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  آمار رياضي 15 - 
 روزانه 18113  دانشگاه شيراز آمار رياضي 15 - 
 روزانه 18114  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  آمار رياضي 9 - 
 روزانه 18115  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  آمار رياضي 7 - 
 روزانه 18116  دانشگاه صنعتي شاهرود آمار رياضي 5 - 
 روزانه 18117  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آمار رياضي 8 - 
 روزانه 18118  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آمار رياضي 6 - 
 روزانه 18119  دانشگاه فردوسي مشهد آمار رياضي 18 - 
 روزانه 18120  سنندج -دانشگاه كردستان  آمار رياضي 9 - 
 روزانه 18121  گرگان -دانشگاه گلستان  آمار رياضي 16 - 
 روزانه 18122  رشت -دانشگاه گيالن  آمار رياضي 16 - 
 روزانه 18123  خرم آباد -دانشگاه لرستان  آمار رياضي 4 - 
 روزانه 18124  بابلسر -دانشگاه مازندران  آمار رياضي 13 - 
 روزانه 18125  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  آمار رياضي 7 - 
 روزانه 18126  دانشگاه ياسوج آمار رياضي 11 - 
 روزانه 18127  دانشگاه يزد آمار رياضي 5 - 
 روزانه 18128  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيم سنجي 9 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل موسسه  -

 آموزش عالي بيمه اكو
 روزانه 18129  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  بيم سنجي 18 -

 روزانه 18130  دانشگاه بيرجند علم داده ها 6 - 
 روزانه 18131  دانشگاه تربيت مدرس علم داده ها 8 - 
 روزانه 18132  دانشگاه تربيت مدرس داده ها علم 4 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18133  دانشگاه زنجان علم داده ها 9 - 
 روزانه 18134  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علم داده ها 8 - 
 روزانه 18135  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  علم داده ها 8 - 
 روزانه 26083  دانشگاه يزد علم داده ها 5 - 
 نوبت دوم 18136  دانشگاه اصفهان آمار رياضي 3 - 

 نوبت دوم 18137  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  آمار رياضي 4 - فقط زن
 نوبت دوم 18138  دانشگاه تبريز آمار رياضي 11 - 
 نوبت دوم 18139  دانشگاه تهران آمار رياضي 3 - 
 نوبت دوم 18140  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  آمار رياضي 1 - 
 نوبت دوم 18141  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  آمار رياضي 2 - 
 نوبت دوم 18142  دانشگاه سمنان آمار رياضي 2 - 
 نوبت دوم 18143  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آمار رياضي 2 - 
 نوبت دوم 18144  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آمار رياضي 4 - 
 نوبت دوم 18145  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آمار رياضي 3 - 
 نوبت دوم 18146  دانشگاه فردوسي مشهد آمار رياضي 2 - 
 نوبت دوم 18147  گرگان -دانشگاه گلستان  آمار رياضي 2 - 
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1آمار (كد ضريب  - 1207 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 18148  رشت -دانشگاه گيالن  آمار رياضي 2 - 
 نوبت دوم 18149  بابلسر -دانشگاه مازندران  آمار رياضي 2 - 
 نوبت دوم 18150  دانشگاه ياسوج آمار رياضي 3 - 
 نوبت دوم 18151  دانشگاه يزد رياضيآمار  2 - 
 نوبت دوم 18152  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيم سنجي 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل موسسه  -

 آموزش عالي بيمه اكو
 نوبت دوم 18153  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  بيم سنجي 8 -

 نوبت دوم 18154  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علم داده ها 2 - 
 نوبت دوم 18155  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  علم داده ها 4 - 
 نوبت دوم 26084  دانشگاه يزد علم داده ها 3 - 
 مجازي 18156  دانشگاه تبريز آمار رياضي 16 - آموزش محور
 مجازي 18157  دانشگاه صنعتي شاهرود آمار رياضي 40 - آموزش محور
 پرديس خودگردان 18158  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  آمار رياضي 2 - 
 پرديس خودگردان 18159  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علم داده ها 2 - 
 پيام نور 18160  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  آمار رياضي 10 - 
 پيام نور 18161  شرق تهران -دانشگاه پيام نور استان تهران  آمار رياضي 10 - 
 پيام نور 18162  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  آمار رياضي 10 - 
 پيام نور 18163  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  آمار رياضي 10 - 
 پيام نور 18164  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  آمار رياضي 10 - 
 پيام نور 18165  مركز نور آباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس  آمار رياضي 10 - 
 مجازي پيام نور 18166  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  آمار رياضي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18167  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  آمار رياضي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18168  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  آمار رياضي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18169  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  آمار رياضي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18170  مركز شيراز -نور استان فارس  دانشگاه پيام آمار رياضي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18171  مركز نور آباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس  آمار رياضي 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 18172  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  آمار رياضي 1 - 
 غيرانتفاعي 18173  آبيك -غياث الدين جمشيد كاشاني دانشگاه غيرانتفاعي علم داده ها 15 - 

 ) 2آمار (كد ضريب  - 1207
 روزانه 18174  دانشگاه اصفهان آمار اجتماعي و اقتصادي 10 -  

 روزانه 18175  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  آمار اجتماعي و اقتصادي 10 - 
 روزانه 18176  كرمانشاه -دانشگاه رازي  آمار اجتماعي و اقتصادي 10 - 
 روزانه 18177  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آمار اجتماعي و اقتصادي 9 - 
 روزانه 18178  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  آمار اجتماعي و اقتصادي 15 - 
 روزانه 18179  دانشگاه صنعتي اصفهان آمار اجتماعي و اقتصادي 9 - 
 روزانه 18180  فردوسي مشهددانشگاه  آمار اجتماعي و اقتصادي 10 - 
 روزانه 18181  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  آمار اجتماعي و اقتصادي 15 - 
 روزانه 18182  دانشگاه يزد آمار اجتماعي و اقتصادي 6 - 
 نوبت دوم 18183  دانشگاه اصفهان آمار اجتماعي و اقتصادي 2 - 
 نوبت دوم 18184  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد  آمار اجتماعي و اقتصادي 2 - 
 نوبت دوم 18185  دانشگاه صنعتي اصفهان آمار اجتماعي و اقتصادي 3 - 
 نوبت دوم 18186  دانشگاه فردوسي مشهد آمار اجتماعي و اقتصادي 2 - 
 نوبت دوم 18187  دانشگاه يزد آمار اجتماعي و اقتصادي 2 - 

 ) 1رياضي (كد ضريب  - 1208
 روزانه 18188  دانشگاه تهران كاربردها رياضيات و 18 -  

 روزانه 18189  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  رياضيات و كاربردها 13 - 
 روزانه 18190  دانشگاه اراك رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 روزانه 18191  دانشگاه اروميه رياضيات و كاربردها گرايش جبر 8 - 
 روزانه 18193  دانشگاه اصفهان گرايش جبررياضيات و كاربردها  17 - 
 رياضيات و كاربردها گرايش جبر 8 - 

دانشگاه اصفهان (محل تحصيل دانشكده رياضي و 
 روزانه 18192  كامپيوتر خوانسار)
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1رياضي (كد ضريب  - 1208 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 روزانه 18194  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 20 - فقط زن
 روزانه 18195  دانشگاه ايالم رياضيات و كاربردها گرايش جبر 2 - 
 روزانه 18196  بجنورددانشگاه  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 12 - 
 روزانه 18197  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 6 - 
 روزانه 18198  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 12 - 
 روزانه 18199  دانشگاه بيرجند رياضيات و كاربردها گرايش جبر 6 - 
 روزانه 18200  دانشگاه تبريز رياضيات و كاربردها گرايش جبر 21 - 
 روزانه 18201  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان رياضيات و كاربردها گرايش جبر 7 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 18202  تهران -شهيد رجايي دانشگاه تربيت دبير  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 4 -

 روزانه 18203  دانشگاه تربيت مدرس رياضيات و كاربردها گرايش جبر 7 - 
 روزانه 18204  دانشگاه تربيت مدرس رياضيات و كاربردها گرايش جبر 5 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18205  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 9 - 
 روزانه 18206  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 6 - 
 روزانه 18207  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 12 - 
 روزانه 18208  دانشگاه دامغان رياضيات و كاربردها گرايش جبر 14 - 
 روزانه 18209  كرمانشاه -دانشگاه رازي  گرايش جبررياضيات و كاربردها  10 - 
 روزانه 18210  دانشگاه سمنان رياضيات و كاربردها گرايش جبر 14 - 
 روزانه 18211  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 8 - 
 روزانه 18212  دانشگاه شهركرد رياضيات و كاربردها گرايش جبر 8 - 
 روزانه 18213  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 روزانه 18214  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 7 - 
 روزانه 18215  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 20 - 
 روزانه 18216  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  گرايش جبررياضيات و كاربردها  6 - 
 روزانه 18217  دانشگاه شيراز رياضيات و كاربردها گرايش جبر 15 - 
 روزانه 18218  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 15 - 
 روزانه 18219  اراكدانشگاه صنعتي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 20 - 
 روزانه 18220  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضيات و كاربردها گرايش جبر 11 - 
 روزانه 18221  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 11 - 
 روزانه 18222  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 20 - 
 روزانه 18223  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 5 - 
 روزانه 18224  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل رياضيات و كاربردها گرايش جبر 4 - 
 روزانه 18225  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 4 - 
 روزانه 18226  بهشهر -دانشگاه علم و فّناوري مازندران  كاربردها گرايش جبر رياضيات و 15 - 
 روزانه 18227  دانشگاه فردوسي مشهد رياضيات و كاربردها گرايش جبر 6 - 

 روزانه 18228  دانشگاه قم رياضيات و كاربردها گرايش جبر 12 - فقط زن
 روزانه 18229  دانشگاه كاشان رياضيات و كاربردها گرايش جبر 9 - 
 روزانه 18230  سنندج -دانشگاه كردستان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 7 - 
 روزانه 18231  گرگان -دانشگاه گلستان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 17 - 
 روزانه 18232  دانشگاه گنبد رياضيات و كاربردها گرايش جبر 11 - 
 روزانه 18233  رشت -دانشگاه گيالن  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 11 - 
 روزانه 18234  خرم آباد -دانشگاه لرستان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 7 - 
 روزانه 18235  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 6 - 
 روزانه 18236  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 15 - 
 روزانه 18237  دانشگاه مراغه رياضيات و كاربردها گرايش جبر 3 - 
 روزانه 18238  دانشگاه مالير رياضيات و كاربردها گرايش جبر 6 - 
 روزانه 18239  ايرانشهر -دانشگاه واليت  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 روزانه 18240  رفسنجان -عصر(عج) دانشگاه ولي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 9 - 
 روزانه 18241  دانشگاه ياسوج رياضيات و كاربردها گرايش جبر 17 - 
 روزانه 18242  دانشگاه يزد رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 روزانه 18243  مجتمع آموزش عالي بم رياضيات و كاربردها گرايش جبر 8 - 
 روزانه 18244  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  آناليزرياضيات و كاربردها گرايش  20 - 
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1رياضي (كد ضريب  - 1208 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 18245  دانشگاه اراك رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 5 - 
 روزانه 18246  دانشگاه اروميه رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 16 - 
 روزانه 18248  دانشگاه اصفهان رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 8 - 
 رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 6 - 

دانشگاه اصفهان (محل تحصيل دانشكده رياضي و 
 روزانه 18247  كامپيوتر خوانسار)

 روزانه 18249  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 7 - فقط زن
 روزانه 18250  دانشگاه ايالم رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 6 - 
 روزانه 18251  دانشگاه بجنورد رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 30 - 
 روزانه 18252  دانشگاه بناب رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 11 - 
 روزانه 18253  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 4 - 
 روزانه 18254  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 12 - 
 روزانه 18255  دانشگاه بيرجند كاربردها گرايش آناليزرياضيات و  10 - 
 روزانه 18256  دانشگاه تبريز رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 14 - 
 رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 6 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 18257  كرمان

 روزانه 18258  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان آناليزرياضيات و كاربردها گرايش  6 - 
 روزانه 18259  دانشگاه تربيت مدرس رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 6 - 
 روزانه 18260  دانشگاه تربيت مدرس رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18261  جهرم دانشگاه رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 8 - 
 روزانه 18262  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 12 - 
 روزانه 18263  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 12 - 
 روزانه 18264  كرمانشاه -دانشگاه رازي  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 8 - 
 روزانه 18265  دانشگاه زنجان رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 22 - 
 روزانه 18266  دانشگاه سمنان رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 14 - 
 روزانه 18267  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 18 - 
 روزانه 18268  دانشگاه شهركرد كاربردها گرايش آناليزرياضيات و  13 - 
 روزانه 18269  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 10 - 
 روزانه 18270  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 5 - 
 روزانه 18271  اهواز -شهيد چمران دانشگاه  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 8 - 
 روزانه 18272  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 5 - 
 روزانه 18273  دانشگاه شيراز رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 12 - 
 روزانه 18274  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 13 - 
 روزانه 18275  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 14 - 
 روزانه 18276  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 13 - 
 روزانه 18277  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 5 - 
 روزانه 18278  دانشگاه صنعتي شيراز رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 9 - 
 روزانه 18279  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 5 - 
 روزانه 18280  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 9 - 
 روزانه 18281  بهشهر -دانشگاه علم و فّناوري مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 10 - 
 روزانه 18282  دانشگاه فردوسي مشهد رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 16 - 

 روزانه 18283  دانشگاه قم رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 12 - فقط زن
 روزانه 18284  دانشگاه كاشان آناليزرياضيات و كاربردها گرايش  6 - 
 روزانه 18285  سنندج -دانشگاه كردستان  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 14 - 
 روزانه 18286  گرگان -دانشگاه گلستان  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 15 - 
 روزانه 18287  رشت -دانشگاه گيالن  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 9 - 
 روزانه 18288  خرم آباد -دانشگاه لرستان  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 13 - 
 روزانه 18289  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 14 - 
 روزانه 18290  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 18 - 
 روزانه 18291  دانشگاه مراغه كاربردها گرايش آناليزرياضيات و  5 - 
 روزانه 18292  دانشگاه مالير رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 8 - 
 روزانه 18293  دانشگاه نيشابور رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 7 - 
 روزانه 18294  ايرانشهر -دانشگاه واليت  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 10 - 
 روزانه 18295  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 24 - 
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كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم
 روزانه 18296  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 9 - 
 روزانه 18297  دانشگاه ياسوج رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 27 - 
 روزانه 18298  دانشگاه يزد رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 7 - 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 3 -   روزانه 18299  دانشگاه اراك
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 9 -   روزانه 18300  دانشگاه اروميه
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 8 -   روزانه 18301  دانشگاه اصفهان

رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 5 - فقط زن  روزانه 18302  تهران -خواهران) دانشگاه الزهرا(س) (ويژه 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 2 -   روزانه 18303  دانشگاه ايالم
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 12 -   روزانه 18304  دانشگاه بجنورد
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 6 -   روزانه 18305  دانشگاه بناب
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 4 -   روزانه 18306  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 12 -   روزانه 18307  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 5 -   روزانه 18308  دانشگاه تبريز
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 4 -   روزانه 18309  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 10 -   روزانه 18310  دانشگاه تربيت مدرس
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 5 - فاقد خوابگاه  روزانه 18311  دانشگاه تربيت مدرس
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 3 -   روزانه 18312  دانشگاه تفرش
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 7 -   روزانه 18313  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 2 -   روزانه 18314  دامغاندانشگاه 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 2 -   روزانه 18315  دانشگاه سمنان
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 15 -   روزانه 18316  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 10 -   روزانه 18317  كرمان -باهنر دانشگاه شهيد 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 7 -   روزانه 18318  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 12 -   روزانه 18319  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 8 -   روزانه 18320  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 9 -   روزانه 18321  دانشگاه صنعتي اصفهان
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 9 -   روزانه 18322  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
هندسه (توپولوژي)رياضيات و كاربردها گرايش  8 -   روزانه 18323  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 4 -   روزانه 18324  دانشگاه صنعتي شاهرود
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 3 -   روزانه 18325  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 6 -   روزانه 18326  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 11 -   روزانه 18327  دانشگاه فردوسي مشهد

رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 5 - فقط زن  روزانه 18328  دانشگاه قم
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 9 -   روزانه 18329  دانشگاه كاشان
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 7 -   روزانه 18330  سنندج -دانشگاه كردستان 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 11 -   روزانه 18331  رشت -دانشگاه گيالن 
كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي)رياضيات و  3 -   روزانه 18332  بابلسر -دانشگاه مازندران 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 8 -   روزانه 18333  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 3 -   روزانه 18334  دانشگاه مراغه
كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي)رياضيات و  5 -   روزانه 18335  دانشگاه مالير
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 7 -   روزانه 18336  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 6 -   روزانه 18337  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي)رياضيات و  10 -   روزانه 18338  دانشگاه ياسوج
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 5 -   روزانه 18339  دانشگاه يزد

رياضيات و كاربردها گرايش گراف و تركيبيات 7 - فقط زن  روزانه 18340  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
كاربردها گرايش گراف و تركيبياترياضيات و  5 -   روزانه 18341  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان
رياضيات و كاربردها گرايش گراف و تركيبيات 9 -   روزانه 18342  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
رياضيات و كاربردها گرايش گراف و تركيبيات 9 -   روزانه 18343  دانشگاه زنجان
رياضيات و كاربردها گرايش گراف و تركيبيات 6 -   روزانه 18344  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
رياضيات و كاربردها گرايش گراف و تركيبيات 6 -   روزانه 26062  بابلسر -دانشگاه مازندران 
رياضيات و كاربردها گرايش منطق رياضي 3 -   روزانه 18345  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 روزانه 18346  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان دكتري پيوسته رياضي گرايش جبر 3 - 
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 اول دوم
 روزانه 18347  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان دكتري پيوسته رياضي گرايش آناليز 3 - 
 روزانه 18348  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان دكتري پيوسته رياضي گرايش هندسه 2 - 
 نوبت دوم 18349  دانشگاه تهران رياضيات و كاربردها 6 - 
 نوبت دوم 18350  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  و كاربردهارياضيات  2 - فاقد خوابگاه
 نوبت دوم 18351  دانشگاه اراك رياضيات و كاربردها گرايش جبر 4 - 
 نوبت دوم 18352  دانشگاه اروميه رياضيات و كاربردها گرايش جبر 2 - 
 نوبت دوم 18353  دانشگاه اصفهان رياضيات و كاربردها گرايش جبر 3 - 

 نوبت دوم 18354  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 4 - فقط زن
 نوبت دوم 18355  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 3 - 
 نوبت دوم 18356  دانشگاه تبريز رياضيات و كاربردها گرايش جبر 14 - 

وزارت آموزش و پرورش 
به استخدام پذيرفته تعهد 

شدگان و فارغ التحصيالن 
توضيحات در بخش  -ندارد

 مشخصات و شرايط دانشگاه

 نوبت دوم 26112  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 4 -

 نوبت دوم 18357  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 4 - 
 نوبت دوم 18358  دانشگاه دامغان رياضيات و كاربردها گرايش جبر 3 - 
 نوبت دوم 18359  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 2 - 
 نوبت دوم 18360  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 1 - 
 نوبت دوم 18361  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  كاربردها گرايش جبررياضيات و  3 - 
 نوبت دوم 18362  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضيات و كاربردها گرايش جبر 3 - 
 نوبت دوم 18363  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 2 - 
 نوبت دوم 18364  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل رياضيات و كاربردها گرايش جبر 2 - 
 نوبت دوم 18365  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 2 - 
 نوبت دوم 18366  بهشهر -دانشگاه علم و فّناوري مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 3 - 
 نوبت دوم 18367  دانشگاه فردوسي مشهد رياضيات و كاربردها گرايش جبر 1 - 
 نوبت دوم 18368  دانشگاه كاشان رياضيات و كاربردها گرايش جبر 2 - 
 نوبت دوم 18369  گرگان -دانشگاه گلستان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 4 - 
 نوبت دوم 18370  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 2 - 
 نوبت دوم 18371  ايرانشهر -دانشگاه واليت  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 5 - 
 نوبت دوم 18372  دانشگاه ياسوج رياضيات و كاربردها گرايش جبر 6 - 
 نوبت دوم 18373  دانشگاه يزد رياضيات و كاربردها گرايش جبر 4 - 
 نوبت دوم 18374  بروجرد - دانشگاه آيت اله بروجردي رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 5 - 
 نوبت دوم 18375  دانشگاه اراك رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 2 - 
 نوبت دوم 18376  دانشگاه اروميه رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 2 - 
 نوبت دوم 18377  دانشگاه اصفهان رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 1 - 

 نوبت دوم 18378  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  كاربردها گرايش آناليزرياضيات و  2 - فقط زن
 نوبت دوم 18379  دانشگاه ايالم رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 2 - 
 نوبت دوم 18380  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 2 - 
 نوبت دوم 18381  دانشگاه تبريز آناليز رياضيات و كاربردها گرايش 10 - 
 نوبت دوم 18382  دانشگاه جهرم رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 2 - 
 نوبت دوم 18383  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 4 - 
 نوبت دوم 18384  زاهدان -بلوچستان دانشگاه سيستان و  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 2 - 
 نوبت دوم 18385  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 1 - 
 نوبت دوم 18386  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 3 - 
 نوبت دوم 18387  اصفهاندانشگاه صنعتي  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 4 - 
 نوبت دوم 18388  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 3 - 
 نوبت دوم 18389  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 3 - 
 نوبت دوم 18390  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 2 - 
 نوبت دوم 18391  بهشهر -دانشگاه علم و فّناوري مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 2 - 
 نوبت دوم 18392  دانشگاه فردوسي مشهد رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 1 - 
 نوبت دوم 18393  دانشگاه كاشان رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 2 - 
 نوبت دوم 18394  گرگان -دانشگاه گلستان  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 3 - 
 نوبت دوم 18395  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 8 - 
 نوبت دوم 18396  دانشگاه نيشابور رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 2 - 
 نوبت دوم 18397  ايرانشهر -دانشگاه واليت  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 5 - 
 نوبت دوم 18398  دانشگاه ياسوج رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 6 - 
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1رياضي (كد ضريب  - 1208 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 18399  دانشگاه يزد رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 3 - 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 1 -   نوبت دوم 18400  دانشگاه اراك
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 2 -   نوبت دوم 18401  دانشگاه اروميه

كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي)رياضيات و  1 - فقط زن  نوبت دوم 18402  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 2 -   نوبت دوم 18403  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 3 -   نوبت دوم 18404  دانشگاه تبريز
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 1 -   نوبت دوم 18405  دانشگاه دامغان
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 2 -   نوبت دوم 18406  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 1 -   نوبت دوم 18407  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 3 -   نوبت دوم 18408  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 3 -   نوبت دوم 18409  دانشگاه صنعتي اصفهان
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 2 -   نوبت دوم 18410  نوشيرواني بابلدانشگاه صنعتي 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 3 -   نوبت دوم 18411  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 1 -   نوبت دوم 18412  دانشگاه فردوسي مشهد
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 2 -   نوبت دوم 18413  دانشگاه كاشان
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 1 -   نوبت دوم 18414  بابلسر -دانشگاه مازندران 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 3 -   نوبت دوم 18415  دانشگاه ياسوج
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 3 -   نوبت دوم 18416  دانشگاه يزد

رياضيات و كاربردها گرايش گراف و تركيبيات 2 - فقط زن  نوبت دوم 18417  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
رياضيات و كاربردها گرايش گراف و تركيبيات 3 -   نوبت دوم 26063  بابلسر -دانشگاه مازندران 
رياضيات و كاربردها گرايش منطق رياضي 1 -   نوبت دوم 18418  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18419  دانشگاه اروميه رياضيات و كاربردها گرايش جبر 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18420  دانشگاه تربيت مدرس رياضيات و كاربردها گرايش جبر 8 -

تحصيل پرديس  محل
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18421  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 2 -
 پرديس خودگردان 18422  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18423  رشت -دانشگاه گيالن  كاربردها گرايش جبررياضيات و  3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18424  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18425  اروميهدانشگاه  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18426  دانشگاه تربيت مدرس رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

خودگردانپرديس  18427  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 2 -  

 پرديس خودگردان 18428  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 2 - 
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18429  رشت -دانشگاه گيالن  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18430  بابلسر -دانشگاه مازندران  و كاربردها گرايش آناليزرياضيات  3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 5 -  پرديس خودگردان 18431  دانشگاه اروميه

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

(توپولوژي)رياضيات و كاربردها گرايش هندسه  6 -  پرديس خودگردان 18432  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 2 -  پرديس خودگردان 18433  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

(توپولوژي)رياضيات و كاربردها گرايش هندسه  1 -  پرديس خودگردان 18434  بابلسر -دانشگاه مازندران 
 پيام نور 18435  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 8 - 
نورپيام  18436  واحد اسكو -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 -   
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1رياضي (كد ضريب  - 1208 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 پيام نور 18437  واحد بستان آباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 پيام نور 18438  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 پيام نور 18439  مركز زرين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 پيام نور 18440  تهران شرق -نور استان تهران دانشگاه پيام  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 8 - 
 رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 

 -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 پيام نور 18441  مركز شهركرد

 پيام نور 18442  مركز فريمان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 پيام نور 18443  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 8 - 
 پيام نور 18444  مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 پيام نور 18445  سمنان مركز -دانشگاه پيام نور استان سمنان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 پيام نور 18446  مركز شاهرود -دانشگاه پيام نور استان سمنان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 پيام نور 18447  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 8 - 
 پيام نور 18448  مركز كرمان -نور استان كرمان دانشگاه پيام  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 8 - 
 پيام نور 18449  مركز گنبد كاووس -دانشگاه پيام نور استان گلستان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 پيام نور 18450  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 8 - 
 پيام نور 18451  مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي  كاربردها گرايش جبررياضيات و  10 - 
 پيام نور 18452  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
نورپيام  18453  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 -   
 پيام نور 18454  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 8 - 
 پيام نور 18455  مركز مهاباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 10 - 
 پيام نور 18456  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 8 - 
 پيام نور 18457  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 8 - 
 پيام نور 18458  مركز ابهر -دانشگاه پيام نور استان زنجان  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 10 - 
 پيام نور 18459  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 8 - 
 پيام نور 18460  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 8 - 
 پيام نور 18461  مركز اسالم آباد غرب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 10 - 
 پيام نور 18462  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 10 - 
 پيام نور 18463  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 8 - 
 پيام نور 18464  مركز تنكابن -دانشگاه پيام نور استان مازندران  كاربردها گرايش آناليزرياضيات و  10 - 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 8 -   پيام نور 18465  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 8 -   پيام نور 18466  مركز كرمان -پيام نور استان كرمان دانشگاه 
 مجازي پيام نور 18467  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18468  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 40 - آموزش محور

 رياضيات و كاربردها گرايش جبر 40 - آموزش محور
 -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 

 مجازي پيام نور 18469  مركز شهركرد

 مجازي پيام نور 18470  مركز فريمان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18471  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18472  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18473  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  گرايش جبر رياضيات و كاربردها 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18474  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18475  مركز مشهد -خراسان رضوي  دانشگاه پيام نور استان رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18476  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 40 - آموزش محور
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 18477  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 غيرانتفاعي 18478  مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 7 - 

 ) 2رياضي (كد ضريب  - 1208
 روزانه 18479  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رياضي كاربردي 39 -  فقط زن

 روزانه 18480  تهراندانشگاه  رياضي كاربردي 8 - 
 روزانه 18481  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضي كاربردي 23 - 
 روزانه 18482  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  رياضي كاربردي 13 - 
 روزانه 18483  دانشگاه اراك رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 - 
 روزانه 18484  دانشگاه اروميه رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 13 - 
 روزانه 18485  دانشگاه اصفهان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 4 - 
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2رياضي (كد ضريب  - 1208 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 18486  دانشگاه ايالم كاربردي گرايش آناليز عدديرياضي  4 - 
 روزانه 18487  دانشگاه بجنورد رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - 
 روزانه 18488  دانشگاه بناب رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 11 - 
 روزانه 18489  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 6 - 
 روزانه 18490  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 12 - 
 روزانه 18491  دانشگاه بيرجند رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 6 - 
 روزانه 18492  دانشگاه تبريز رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 16 - 
 گرايش آناليز عدديرياضي كاربردي  14 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 18493  كرمان

 روزانه 18494  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 4 - 
ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 18495  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آناليز عدديرياضي كاربردي گرايش  4 -

 روزانه 18496  دانشگاه تربيت مدرس رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 4 - 
 روزانه 18497  دانشگاه تربيت مدرس رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 4 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18498  دانشگاه تفرش رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 6 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 شرايط در انتهاي دفترچه -
 روزانه 18499  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 -

 روزانه 18500  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 11 - 
 روزانه 18501  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 12 - 
 روزانه 18502  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 روزانه 18503  كرمانشاه -دانشگاه رازي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 9 - 
 روزانه 18504  دانشگاه زنجان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 18 - 
 روزانه 18505  دانشگاه سمنان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 روزانه 18506  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 19 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 18507  تهران -دانشگاه شاهد  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 9 -
 روزانه 18508  دانشگاه شهركرد رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 12 - 
 روزانه 18509  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 9 - 
 روزانه 18510  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 11 - 
 روزانه 18511  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 9 - 
 روزانه 18512  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 6 - 
 روزانه 18513  دانشگاه شيراز رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3 - 
 روزانه 18514  دانشگاه صنعتي اروميه رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 6 - 
 روزانه 18515  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 - 
 روزانه 18516  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 6 - 
 روزانه 18517  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  كاربردي گرايش آناليز عدديرياضي  21 - 
 روزانه 18518  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 11 - 
 روزانه 18519  دانشگاه صنعتي شاهرود رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 4 - 
 روزانه 18520  دانشگاه صنعتي شيراز گرايش آناليز عدديرياضي كاربردي  8 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 18521  دانشگاه صنعتي قم رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 18 -
 روزانه 18522  دانشگاه صنعتي قوچان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 روزانه 18523  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 7 - 
 روزانه 18524  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 7 - 
 روزانه 18525  دانشگاه فردوسي مشهد رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 6 - 

 روزانه 18526  دانشگاه قم رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 12 - فقط زن
 روزانه 18527  دانشگاه كاشان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 16 - 
 روزانه 18528  سنندج -دانشگاه كردستان  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 روزانه 18529  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 13 - 
 روزانه 18530  خرم آباد -دانشگاه لرستان  آناليز عدديرياضي كاربردي گرايش  13 - 
 روزانه 18531  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 21 - 
 روزانه 18532  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 14 - 
 روزانه 18533  مراغه دانشگاه رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 9 - 
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2رياضي (كد ضريب  - 1208 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 18534  دانشگاه مالير رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 12 - 
 روزانه 18535  دانشگاه نيشابور رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - 
 روزانه 18536  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 1 - 
 روزانه 18537  دانشگاه ياسوج رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 13 - 
 روزانه 18538  يزددانشگاه  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 روزانه 18539  دانشگاه اراك سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 4 - 
 روزانه 18540  دانشگاه اصفهان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 4 - 
 روزانه 18541  دانشگاه بجنورد سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 9 - 
 روزانه 18542  همدان -بوعلي سينا دانشگاه  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 4 - 
 روزانه 18543  دانشگاه بيرجند سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 8 - 
 روزانه 18544  دانشگاه تبريز سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 4 - 
 روزانه 18545  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 4 - 
 روزانه 18546  دانشگاه تفرش سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 شرايط در انتهاي دفترچه -
 روزانه 18547  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 10 -

 روزانه 18548  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 6 - 
 روزانه 18549  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 6 - 
 روزانه 18550  دانشگاه دامغان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 - 
 روزانه 18551  كرمانشاه -دانشگاه رازي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 7 - 
 روزانه 18552  دانشگاه سمنان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 7 - 
 روزانه 18553  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 13 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 18554  تهران -دانشگاه شاهد  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 9 -
 روزانه 18555  دانشگاه شهركرد سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 12 - 
 روزانه 18556  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 12 - 
 روزانه 18557  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 6 - 
 روزانه 18558  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  سازيگرايش بهينهرياضي كاربردي  12 - 
 روزانه 18559  دانشگاه شيراز سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 6 - 
 روزانه 18560  دانشگاه صنعتي اروميه سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 12 - 
 روزانه 18561  اصفهاندانشگاه صنعتي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 - 
 روزانه 18562  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 7 - 
 روزانه 18563  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 8 - 
 روزانه 18564  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 7 - 
 روزانه 18565  دانشگاه صنعتي شاهرود سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 7 - 
 روزانه 18566  دانشگاه صنعتي شيراز سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 11 - 
 روزانه 18567  دانشگاه صنعتي قوچان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 8 - 
 روزانه 18568  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  سازيبهينه رياضي كاربردي گرايش 4 - 
 روزانه 18569  بهشهر -دانشگاه علم و فّناوري مازندران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 18 - 
 روزانه 18570  دانشگاه فردوسي مشهد سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 6 - 

 روزانه 18572  دانشگاه قم سازيبهينهرياضي كاربردي گرايش  10 - فقط زن
 روزانه 18571  دانشگاه قم سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 10 - فقط مرد

 روزانه 18573  دانشگاه كاشان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 7 - 
 روزانه 18574  سنندج -دانشگاه كردستان  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 7 - 
 روزانه 18575  رشت -دانشگاه گيالن  سازيكاربردي گرايش بهينهرياضي  19 - 
 روزانه 18576  بابلسر -دانشگاه مازندران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 5 - 
 روزانه 18577  ايرانشهر -دانشگاه واليت  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 6 - 

 - 13 
 رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي و سيستمديفرانسيل 
 روزانه 18578  دانشگاه تبريز

 - 4 
 رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي و سيستمديفرانسيل 
 روزانه 18579  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان

 - 9 
 رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي و سيستمديفرانسيل 
 روزانه 18580  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2رياضي (كد ضريب  - 1208 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 9 
 رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي و سيستمديفرانسيل 
 روزانه 18581  شهركرد دانشگاه

 - 5 
 رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي و سيستمديفرانسيل 
 روزانه 18582  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 16 
 رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي و سيستمديفرانسيل 
 روزانه 18583  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 5 
 رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي و سيستمديفرانسيل 
 روزانه 18584  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 5 
 رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي و سيستمديفرانسيل 
 روزانه 18585  دانشگاه كاشان

 - 5 
 رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي و سيستمديفرانسيل 
 روزانه 18586  دانشگاه گنبد

 - 8 
 رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي و سيستمديفرانسيل 
 روزانه 18587  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 3 
دكتري پيوسته رياضي گرايش رياضي 

 كاربردي
 روزانه 18588  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان

 نوبت دوم 18589  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  كاربرديرياضي  6 - فقط زن
 نوبت دوم 18590  دانشگاه تهران رياضي كاربردي 2 - 
 نوبت دوم 18591  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضي كاربردي 10 - 
 نوبت دوم 18592  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  رياضي كاربردي 2 - فاقد خوابگاه
 نوبت دوم 18593  دانشگاه اراك كاربردي گرايش آناليز عدديرياضي  2 - 
 نوبت دوم 18594  دانشگاه اروميه رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 2 - 
 نوبت دوم 18595  دانشگاه اصفهان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 2 - 
 نوبت دوم 18596  دانشگاه ايالم رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 2 - 
 نوبت دوم 18597  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3 - 
 نوبت دوم 18598  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 2 - 
 نوبت دوم 18599  دانشگاه تبريز رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 11 - 

آموزش و پرورش وزارت 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
 مشخصات و شرايط دانشگاه

 نوبت دوم 26113  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 4 -

 نوبت دوم 18600  (محل تحصيل كرج) تهران -دانشگاه خوارزمي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 2 - 
 نوبت دوم 18601  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 18602  تهران -دانشگاه شاهد  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3 -
 نوبت دوم 18603  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 2 - 
 نوبت دوم 18604  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3 - 
 نوبت دوم 18605  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 2 - 
 نوبت دوم 18606  تبريز -سهند  دانشگاه صنعتي رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 4 - 
 نوبت دوم 18607  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 4 - 
 نوبت دوم 18608  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3 - 
 نوبت دوم 18609  دانشگاه فردوسي مشهد رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 2 - 
 نوبت دوم 18610  دانشگاه كاشان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 4 - 
 نوبت دوم 18611  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 2 - 
 نوبت دوم 18612  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 7 - 
 نوبت دوم 18613  دانشگاه نيشابور گرايش آناليز عدديرياضي كاربردي  4 - 
 نوبت دوم 18614  دانشگاه ياسوج رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3 - 
 نوبت دوم 18615  دانشگاه يزد رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 4 - 
 نوبت دوم 18616  دانشگاه اراك سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 - 
 نوبت دوم 18617  دانشگاه اصفهان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 - 
 نوبت دوم 18618  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 - 
 نوبت دوم 18619  دانشگاه تبريز سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 - 
 نوبت دوم 18620  تهران (محل تحصيل كرج) -خوارزمي دانشگاه  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 - 
 نوبت دوم 18621  دانشگاه دامغان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 1 - 
 نوبت دوم 18622  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 18623  تهران -دانشگاه شاهد  سازيبهينهرياضي كاربردي گرايش  3 -
 نوبت دوم 18624  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 3 - 
 نوبت دوم 18625  دانشگاه صنعتي اصفهان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 1 - 
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2رياضي (كد ضريب  - 1208 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 18626  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 4 - 
 نوبت دوم 18627  تهران -ايران دانشگاه علم و صنعت  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 - 
 نوبت دوم 18628  بهشهر -دانشگاه علم و فّناوري مازندران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 4 - 
 نوبت دوم 18629  دانشگاه فردوسي مشهد سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 - 
دومنوبت  18630  دانشگاه كاشان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 -   
 نوبت دوم 18631  بابلسر -دانشگاه مازندران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 - 
 نوبت دوم 18632  ايرانشهر -دانشگاه واليت  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 3 - 
 - 8 

 رياضي كاربردي گرايش معادالت
 ديناميكيهاي و سيستمديفرانسيل 

 نوبت دوم 18633  دانشگاه تبريز

 - 1 
 رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي و سيستمديفرانسيل 
 نوبت دوم 18634  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
 رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي و سيستمديفرانسيل 
 نوبت دوم 18635  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 2 
 رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي و سيستمديفرانسيل 
 نوبت دوم 18636  دانشگاه كاشان

 مجازي 18637  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 20 - آموزش محور
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18638  دانشگاه اروميه رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 -

تحصيل پرديس محل 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18639  دانشگاه تربيت مدرس رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18640  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 2 -
 پرديس خودگردان 18641  دانشگاه صنعتي اروميه آناليز عددي رياضي كاربردي گرايش 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18642  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18643  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18644  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 -
 پرديس خودگردان 18645  دانشگاه صنعتي اروميه سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18646  رشت -دانشگاه گيالن  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18647  بابلسر -دانشگاه مازندران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 4 -
 پيام نور 18648  مركز تبريز -پيام نور استان آذربايجان شرقي دانشگاه  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - 
 پيام نور 18649  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 پيام نور 18650  مركز زرين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - 
 پيام نور 18651  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 پيام نور 18652  مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 پيام نور 18653  مركز نيشابور -خراسان رضوي دانشگاه پيام نور استان  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 پيام نور 18654  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 پيام نور 18655  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - 
 پيام نور 18656  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  سازيگرايش بهينهرياضي كاربردي  8 - 
 پيام نور 18657  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 8 - 
 پيام نور 18658  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 10 - 
 پيام نور 18659  مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 8 - 
 پيام نور 18660  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 10 - 
 پيام نور 18661  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 8 - 
 پيام نور 18662  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 8 - 
 پيام نور 18663  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 10 - 
 مجازي پيام نور 18664  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18665  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18666  مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  سازيكاربردي گرايش بهينهرياضي  40 - آموزش محور
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 ) 2رياضي (كد ضريب  - 1208 ادامه

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

 اول دوم

 مجازي پيام نور 18667  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18668  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 18669  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  آناليز عدديرياضي كاربردي گرايش  1 - 
 غيرانتفاعي 18670  كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 2 - 
 غيرانتفاعي 18671  رشت -موسسه غيرانتفاعي كادوس  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3 - 
 غيرانتفاعي 18672  مشهد -موسسه غيرانتفاعي توس  گرايش آناليز عدديرياضي كاربردي  5 - 
 غيرانتفاعي 18673  مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 7 - 

 ) 3رياضي (كد ضريب  - 1208
 روزانه 18674  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 13 -  

 رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 6 - 
دانشگاه اصفهان (محل تحصيل دانشكده رياضي و 

 روزانه 18675  كامپيوتر خوانسار)
 روزانه 18676  دانشگاه اصفهان رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 3 - 
 روزانه 18677  دانشگاه بيرجند رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 6 - 
 روزانه 18678  دانشگاه تبريز رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 4 - 
 روزانه 18679  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 12 - 

 روزانه 18680  تهران -دانشگاه خوارزمي  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 10 - محل تحصيل تهران
 روزانه 18681  دانشگاه سمنان كاربردي گرايش رياضي ماليرياضي  9 - 
 روزانه 18682  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 9 - 
 روزانه 18683  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 5 - 
 روزانه 18684  صنعتي شاهروددانشگاه  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 7 - 
 روزانه 18685  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 17 - 
 روزانه 18686  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 7 - 
 روزانه 18687  دانشگاه يزد رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 5 - 
 روزانه 18688  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بيوانفورماتيك 9 - 
 نوبت دوم 18689  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 4 - 
 نوبت دوم 18690  دانشگاه اصفهان رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 2 - 
 نوبت دوم 18691  دانشگاه تبريز رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 2 - 

 نوبت دوم 18692  تهران -دانشگاه خوارزمي  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 3 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 18693  دانشگاه سمنان رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 3 - 
 نوبت دوم 18694  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 8 - 
 نوبت دوم 18695  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 2 - 
 نوبت دوم 18696  دانشگاه يزد رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 3 - 
 پرديس خودگردان 18697  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 2 - 
 پيام نور 18698  واحد روانسر -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  رياضي ماليرياضي كاربردي گرايش  10 - 
 غيرانتفاعي 18699  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 5 - 
 غيرانتفاعي 18700  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 1 - 
 غيرانتفاعي 18701  بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 5 - 

 ) 4رياضي (كد ضريب  - 1208
 روزانه 18702  دانشگاه اصفهان رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 4 -  

 روزانه 18703  دانشگاه زنجان رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 10 - 
 روزانه 18704  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  گرايش رمز و كدرياضي كاربردي  5 - 
 روزانه 18705  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 6 - 
 روزانه 18706  دانشگاه كاشان رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 9 - 
 نوبت دوم 18707  دانشگاه اصفهان رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 2 - 
 نوبت دوم 18708  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 3 - 
 نوبت دوم 18709  دانشگاه كاشان رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 2 - 
 پرديس خودگردان 18710  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 2 - 

 ) 5رياضي (كد ضريب  - 1208
 روزانه 18711  دانشگاه تربيت مدرس رياضي كاربردي گرايش علوم داده 7 -  
 روزانه 18712  دانشگاه تربيت مدرس رياضي كاربردي گرايش علوم داده 5 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18713  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 7 - 

انتهاي دفترچهشرايط در   روزانه 18714  تهران -دانشگاه شاهد  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 20 -
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كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم
 روزانه 18715  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  كاربردي گرايش علوم دادهرياضي  7 - 
 روزانه 18716  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 7 - 
 روزانه 26054  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضي كاربردي گرايش علوم داده 9 - 
 روزانه 18717  تهران -صنعتي خواجه نصير الدين طوسي دانشگاه  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 9 - 
 روزانه 18718  دانشگاه فردوسي مشهد رياضي كاربردي گرايش علوم داده 6 - 
 روزانه 18719  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 8 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 18720  تهران -شاهد دانشگاه  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 6 -
 نوبت دوم 18721  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 3 - 
 نوبت دوم 26055  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضي كاربردي گرايش علوم داده 3 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18722  تربيت مدرسدانشگاه  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 6 -

 ) 6رياضي (كد ضريب  - 1208
 روزانه 18723  دانشگاه فردوسي مشهد رياضي كاربردي گرايش رياضيات زيستي 6 -  

 نوبت دوم 18724  دانشگاه فردوسي مشهد رياضي كاربردي گرايش رياضيات زيستي 2 - 
 ) 7رياضي (كد ضريب  - 1208

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

  آموزش و پرورش
 روزانه 18725  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش رياضي 7 -

 روزانه 18726  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  آموزش رياضي 8 - 
ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 18727  پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  آموزش رياضي 20 -

وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
 مشخصات و شرايط دانشگاه

 نوبت دوم 26114  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش رياضي 7 -

 پيام نور 18728  مركز كرمان -استان كرمان دانشگاه پيام نور  آموزش رياضي 10 - 
شرايط در انتهاي دفترچه 

 فقط زن -
 غيرانتفاعي 18729  تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  آموزش رياضي 20 -

 غيرانتفاعي 18730  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  آموزش رياضي 10 - 
 ) 8رياضي (كد ضريب  - 1208

  - 9 
محاسبات نرم گرايش ساختارهاي جبر 

 منطقي
 روزانه 18731  دانشگاه بجنورد

 - 12 
محاسبات نرم گرايش ساختارهاي جبر 

 منطقي
 روزانه 18732  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 5 
محاسبات نرم گرايش ساختارهاي جبر 

 منطقي
 روزانه 18733  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 5 
گرايش ساختارهاي جبر محاسبات نرم 

 منطقي
 روزانه 18734  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 1 
محاسبات نرم گرايش ساختارهاي جبر 

 منطقي
 نوبت دوم 18735  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 ) 1علوم كامپيوتر (كد ضريب  - 1209
 روزانه 18736  دانشگاه تهران علوم كامپيوتر 14 -  

با گذراندن دروس 
گرايش هاي محاسبات 

علمي يا نظريه محاسبه در 
يكي از اين گرايش ها 

 دانش آموخته مي شوند.

 روزانه 18737  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  علوم كامپيوتر 13 -

 روزانه 18738  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 8 - 
 روزانه 18739  دانشگاه دامغان گرايش محاسبات علميعلوم كامپيوتر  11 - 
 روزانه 18740  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 6 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 18741  تهران -دانشگاه شاهد  علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 3 -
 روزانه 18742  بابلسر -دانشگاه مازندران  علميعلوم كامپيوتر گرايش محاسبات  10 - 
 روزانه 18743  دانشگاه يزد علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 8 - 
علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 5 -   روزانه 18744  دانشگاه اصفهان
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 ) 1علوم كامپيوتر (كد ضريب  - 1209 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

شرايط در انتهاي دفترچه علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 9 -  روزانه 18745  تهران -دانشگاه شاهد 
علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 5 -   روزانه 18746  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 6 -   روزانه 18747  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 روزانه 18748  دانشگاه تبريز هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 6 - 
 روزانه 18749  تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجاندانشگاه  هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 15 - 
 روزانه 18750  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 10 - 
 - 6 

علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 
 هوش مصنوعي

 روزانه 18751  دانشگاه تبريز

 - 15 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 

 مصنوعيهوش 
 روزانه 18752  دانشگاه دامغان

 - 4 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 

 هوش مصنوعي
 روزانه 18753  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

شرايط در انتهاي دفترچه - 16 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 

 هوش مصنوعي
 روزانه 18754  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 12 
كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و علوم 

 هوش مصنوعي
 روزانه 18755  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 7 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 

 هوش مصنوعي
 روزانه 18756  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 10 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 

 هوش مصنوعي
 روزانه 18757  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 7 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 

 هوش مصنوعي
 روزانه 18758  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

 نوبت دوم 18759  دانشگاه تهران علوم كامپيوتر 3 - 
با  -فاقد خوابگاه 

گذراندن دروس گرايش 
هاي محاسبات علمي يا 

نظريه محاسبه در يكي از 
دانش اين گرايش ها 

 آموخته مي شوند.

 نوبت دوم 18760  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  علوم كامپيوتر 2 -

 نوبت دوم 18761  دانشگاه دامغان علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 3 - 
 نوبت دوم 18762  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 5 - 
 نوبت دوم 18763  دانشگاه يزد محاسبات علميعلوم كامپيوتر گرايش  4 - 

شرايط در انتهاي دفترچه علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 2 -  نوبت دوم 18764  تهران -دانشگاه شاهد 
علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 1 -   نوبت دوم 18765  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 نوبت دوم 18766  دانشگاه تبريز هاكامپيوتر گرايش نظريه سيستمعلوم  4 - 
 نوبت دوم 18767  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 2 - 
 - 4 

علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 
 هوش مصنوعي

 نوبت دوم 18768  دانشگاه تبريز

 - 4 
محاسبات نرم و علوم كامپيوتر گرايش 

 هوش مصنوعي
 نوبت دوم 18769  دانشگاه دامغان

شرايط در انتهاي دفترچه - 4 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 

 هوش مصنوعي
 نوبت دوم 18770  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 2 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 

 هوش مصنوعي
دوم نوبت 18771  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   

علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 40 - آموزش محور  مجازي 18772  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18773  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 2 -  پرديس خودگردان 18774  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 1 -  پرديس خودگردان 18775  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاه خودگردان

- 5 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 

 هوش مصنوعي
 پرديس خودگردان 18776  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 غيرانتفاعي 18777  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 10 - 
 - 7 

علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و 
 هوش مصنوعي

 غيرانتفاعي 18778  مشهد -غيرانتفاعي سلمان موسسه 
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  ) 2علوم كامپيوتر (كد ضريب  - 1209

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 18779  مدرسدانشگاه تربيت  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 10 -  
 روزانه 18780  دانشگاه تربيت مدرس علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18781  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 13 - 
 روزانه 18782  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 4 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 18783  تهران -دانشگاه شاهد  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 8 -
 روزانه 18784  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 8 - 
 روزانه 18785  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 6 - 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 4 -  روزانه 18786  دانشگاه تهران
علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 8 -   روزانه 18787  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 8 -   روزانه 18788  تهران (محل تحصيل كرج) -خوارزمي  دانشگاه

شرايط در انتهاي دفترچه علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 3 -  روزانه 18789  تهران -دانشگاه شاهد 
 روزانه 18790  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بيوانفورماتيك - 8 فقط زن

 روزانه 26072  تبريزدانشگاه  بيوانفورماتيك 3 - 
اين رشته در گروه 

 بيوفيزيك اجرا مي شود
 روزانه 18791  دانشگاه تربيت مدرس بيوانفورماتيك 5 -

اين رشته -فاقد خوابگاه
در گروه بيوفيزيك اجرا 

 مي شود.
 روزانه 18792  دانشگاه تربيت مدرس بيوانفورماتيك 3 -

 روزانه 18793  دانشگاه دامغان بيوانفورماتيك 8 - 
 روزانه 18794  دانشگاه زابل بيوانفورماتيك 2 - 
 روزانه 18795  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  بيوانفورماتيك 6 - 
 نوبت دوم 18796  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 4 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 18797  تهران -دانشگاه شاهد  داده كاويعلوم كامپيوتر گرايش  4 -
 نوبت دوم 18798  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 2 - 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 1 -  نوبت دوم 18799  دانشگاه تهران
علوم تصميم و دانش علوم كامپيوتر گرايش 2 -   نوبت دوم 18800  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 نوبت دوم 18801  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بيوانفورماتيك - 2 فقط زن
 نوبت دوم 26073  دانشگاه تبريز بيوانفورماتيك 2 - 
 نوبت دوم 18802  دانشگاه دامغان بيوانفورماتيك 2 - 
 نوبت دوم 18803  دانشگاه زابل بيوانفورماتيك 2 - 
 مجازي 18804  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 40 - آموزش محور

اين رشته در گروه 
-بيوفيزيك اجرا مي شود. 

 آموزش محور
 مجازي 18805  دانشگاه تربيت مدرس بيوانفورماتيك 30 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18806  دانشگاه تربيت مدرس علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18807  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18808  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  كامپيوتر گرايش داده كاويعلوم  2 -

اين رشته در گروه 
-بيوفيزيك اجرا مي شود. 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18809  دانشگاه تربيت مدرس بيوانفورماتيك 5 -

 پرديس خودگردان 18810  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  بيوانفورماتيك 1 - 
 غيرانتفاعي 18811  مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 7 - 
علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 15 -   غيرانتفاعي 18812  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني

 ) 1شناسي گياهي (كد ضريب زيست - 1213
 روزانه 18813  دانشگاه اراك شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 5 -  

 روزانه 18814  دانشگاه اروميه شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 15 - 
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 ) 1شناسي گياهي (كد ضريب زيست - 1213 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 18815  دانشگاه اصفهان شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 

 روزانه 18816  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 8 - فقط زن
 روزانه 18817  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 
 روزانه 18818  دانشگاه تبريز شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 
 شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 7 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 18819  كرمان

 روزانه 18820  دانشگاه تهران شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 3 - 
 روزانه 18821  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 8 - 
 روزانه 18822  دانشگاه دامغان شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 7 - 
 روزانه 18823  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 
 روزانه 18824  دانشگاه زابل شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 روزانه 18825  دانشگاه زنجان شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 روزانه 18826  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 18827  تهران -دانشگاه شاهد  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 -
 روزانه 18828  دانشگاه شهركرد شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 روزانه 18829  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 7 - 
 روزانه 18830  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 روزانه 18831  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 روزانه 18832  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 3 - 
 روزانه 18833  شيرازدانشگاه  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 
 روزانه 18834  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 
 روزانه 18835  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 روزانه 18836  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 روزانه 18837  خرم آباد -دانشگاه لرستان  گياهي گرايش فيزيولوژيشناسي زيست 7 - 
 روزانه 18838  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 
 روزانه 18839  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 8 - 
 روزانه 18840  دانشگاه مراغه فيزيولوژيشناسي گياهي گرايش زيست 6 - 
 روزانه 18841  دانشگاه مالير شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 15 - 
 روزانه 18842  دانشگاه ياسوج شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 7 - 
 نوبت دوم 18843  دانشگاه اراك شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 نوبت دوم 18844  دانشگاه اروميه گياهي گرايش فيزيولوژيشناسي زيست 2 - 
 نوبت دوم 18845  دانشگاه اصفهان شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 1 - 

 نوبت دوم 18846  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 - فقط زن
 نوبت دوم 18847  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فيزيولوژيشناسي گياهي گرايش زيست 2 - 
 نوبت دوم 18848  دانشگاه تبريز شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 3 - 
 شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 نوبت دوم 18849  كرمان

 نوبت دوم 18850  دانشگاه تهران فيزيولوژيشناسي گياهي گرايش زيست 1 - 
 نوبت دوم 18851  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 نوبت دوم 18852  دانشگاه دامغان شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 نوبت دوم 18853  دانشگاه زابل شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 
 نوبت دوم 18854  دانشگاه زنجان شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 18855  تهران -دانشگاه شاهد  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 5 -
دوم نوبت 18856  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 -   
 نوبت دوم 18857  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 نوبت دوم 18858  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 نوبت دوم 18859  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 1 - 
 نوبت دوم 18860  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 نوبت دوم 18861  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 
 نوبت دوم 18862  دانشگاه مالير شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 
 نوبت دوم 18863  دانشگاه ياسوج فيزيولوژيشناسي گياهي گرايش زيست 3 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18864  دانشگاه اروميه شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 7 -
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 ) 1شناسي گياهي (كد ضريب زيست - 1213 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18865  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 -
 پيام نور 18866  مركز تبريز - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 پيام نور 18867  مركز نقده -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 پيام نور 18868  مركز نجف اباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 پيام نور 18869  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  گياهي گرايش فيزيولوژيشناسي زيست 8 - 
 پيام نور 18870  مركز رودسر -دانشگاه پيام نور استان گيالن  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 پيام نور 18871  رامسرمركز  -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 پيام نور 18872  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 پيام نور 18873  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 

 ) 2شناسي گياهي (كد ضريب زيست - 1213

  - 5 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 روزانه 18874  دانشگاه اراك

 - 12 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 روزانه 18875  دانشگاه اروميه

 - 5 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 روزانه 18876  دانشگاه اصفهان

 10 - فقط زن
گياهي گرايش سيستماتيك و شناسي زيست

 شناسيبوم
 روزانه 18877  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 5 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 روزانه 18878  دانشگاه ايالم

 - 2 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 روزانه 18879  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 روزانه 18880  دانشگاه تبريز

 - 4 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 روزانه 18881  دانشگاه تهران

 - 9 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 روزانه 18882  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 5 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 روزانه 18883  دانشگاه دامغان

 - 5 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 روزانه 18884  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 5 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 روزانه 18885  دانشگاه شهركرد

 - 4 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 روزانه 18886  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 6 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 روزانه 18887  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 روزانه 18888  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 8 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 روزانه 18889  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 6 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 روزانه 18890  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - 11 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 روزانه 18891  دانشگاه گنبد

 - 4 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 روزانه 18892  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 2 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 روزانه 18893  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 17 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 روزانه 18894  بابلسر -دانشگاه مازندران 
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 ) 2شناسي گياهي (كد ضريب زيست - 1213 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 6 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 روزانه 18895  دانشگاه ياسوج

 - 2 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 نوبت دوم 18896  دانشگاه اراك

 - 2 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 نوبت دوم 18897  دانشگاه اروميه

 - 2 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 نوبت دوم 18898  دانشگاه اصفهان

 3 - فقط زن
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 نوبت دوم 18899  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 5 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 نوبت دوم 18900  دانشگاه ايالم

 - 1 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 نوبت دوم 18901  همدان -سينا  دانشگاه بوعلي

 - 2 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 نوبت دوم 18902  دانشگاه تبريز

 - 1 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 نوبت دوم 18903  دانشگاه تهران

 - 3 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 نوبت دوم 18904  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 1 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 نوبت دوم 18905  دانشگاه دامغان

 - 2 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 نوبت دوم 18906  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 نوبت دوم 18907  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 نوبت دوم 18908  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - 7 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 نوبت دوم 18909  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 3 
سيستماتيك و شناسي گياهي گرايش زيست

 شناسيبوم
 نوبت دوم 18910  دانشگاه ياسوج

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 پرديس خودگردان 18911  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 8 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 پيام نور 18912  مركز اصفهان -اصفهان دانشگاه پيام نور استان 

 - 8 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 پيام نور 18913  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست

 شناسيبوم
 پيام نور 18914  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 ) 3شناسي گياهي (كد ضريب زيست - 1213

  - 3 
شناسي گياهي گرايش سلولي و زيست
 تكويني

 روزانه 18915  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 3 
شناسي گياهي گرايش سلولي و زيست
 تكويني

 روزانه 18916  دانشگاه تبريز

 - 3 
شناسي گياهي گرايش سلولي و زيست
 تكويني

 روزانه 18917  دانشگاه تربيت مدرس

 2 - فاقد خوابگاه
شناسي گياهي گرايش سلولي و زيست
 تكويني

 روزانه 18918  دانشگاه تربيت مدرس

 - 5 
شناسي گياهي گرايش سلولي و زيست
 تكويني

 روزانه 18919  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 3 
شناسي گياهي گرايش سلولي و زيست
 تكويني

 روزانه 18920  كرمان -باهنر دانشگاه شهيد 
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 ) 3شناسي گياهي (كد ضريب زيست - 1213 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 2 
شناسي گياهي گرايش سلولي و زيست
 تكويني

 روزانه 18921  تبريز -مدني آذربايجان دانشگاه شهيد 

 - 2 
شناسي گياهي گرايش سلولي و زيست
 تكويني

 نوبت دوم 18922  دانشگاه تبريز

 - 2 
شناسي گياهي گرايش سلولي و زيست
 تكويني

 نوبت دوم 18923  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 1 
شناسي گياهي گرايش سلولي و زيست
 تكويني

 نوبت دوم 18924  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 2 
شناسي گياهي گرايش سلولي و زيست
 تكويني

 نوبت دوم 18925  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 10 
شناسي گياهي گرايش سلولي و زيست
 تكويني

 پيام نور 18926  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

 - 8 
شناسي گياهي گرايش سلولي و زيست
 تكويني

 پيام نور 18927  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
شناسي گياهي گرايش سلولي و زيست
 تكويني

 پيام نور 18928  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 10 
شناسي گياهي گرايش سلولي و زيست
 تكويني

 پيام نور 18929  مركز همدان -نور استان همدان دانشگاه پيام 

 - 3 
شناسي گياهي گرايش سلولي و زيست
 تكويني

 غيرانتفاعي 18930  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش 

 ) 1شناسي جانوري (كد ضريب زيست - 1214
 روزانه 18931  دانشگاه اراك شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 5 -  

 روزانه 18932  دانشگاه اروميه شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 13 - 
 روزانه 18933  دانشگاه اصفهان شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 
 روزانه 18934  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 
 روزانه 18935  دانشگاه تبريز شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 روزانه 18936  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 8 - 
 روزانه 18937  دانشگاه دامغان شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 
 روزانه 18938  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 18939  تهران -دانشگاه شاهد  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 7 -
 روزانه 18940  دانشگاه شهركرد شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 
 روزانه 18941  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 11 - 
 روزانه 18942  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 
 روزانه 18943  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 
 روزانه 18944  دانشگاه شيراز شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 
 روزانه 18945  دانشگاه فردوسي مشهد جانوري گرايش فيزيولوژيشناسي زيست 5 - 
 روزانه 18946  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 
 روزانه 18947  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 
 روزانه 18948  بابلسر -مازندران  دانشگاه شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 8 - 
 روزانه 18949  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 7 - 
 نوبت دوم 18950  دانشگاه اراك شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 نوبت دوم 18951  دانشگاه اروميه شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 نوبت دوم 18952  دانشگاه اصفهان شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 1 - 
 نوبت دوم 18953  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 نوبت دوم 18954  دانشگاه تبريز شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 
 نوبت دوم 18955  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فيزيولوژيشناسي جانوري گرايش زيست 3 - 
 نوبت دوم 18956  دانشگاه دامغان شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 18957  تهران -دانشگاه شاهد  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 4 -
 نوبت دوم 18958  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  گرايش فيزيولوژي شناسي جانوريزيست 2 - 
 نوبت دوم 18959  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 1 - 
 نوبت دوم 18960  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 1 - 
 نوبت دوم 18961  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
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 ) 1شناسي جانوري (كد ضريب زيست - 1214 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18962  دانشگاه اروميه شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18963  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 5 -
 پيام نور 18964  تهران شرق -تهران دانشگاه پيام نور استان  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 8 - 
 پيام نور 18965  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 پيام نور 18966  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 8 - 

 ) 2(كد ضريب شناسي جانوري زيست - 1214

  - 4 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك
 روزانه 18967  دانشگاه اراك

 - 5 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك
 روزانه 18968  دانشگاه اصفهان

 - 4 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك
 روزانه 18969  دانشگاه تهران

 - 9 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك
 روزانه 18970  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 8 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك
 روزانه 18971  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 9 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك
 روزانه 18972  دانشگاه زنجان

 - 8 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك
 روزانه 18973  شهركرد دانشگاه

 - 8 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك
 روزانه 18974  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 5 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك
 روزانه 18975  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 6 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك
 روزانه 18976  دانشگاه شيراز

 - 5 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك
 روزانه 18977  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - 6 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك
 روزانه 18978  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 7 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك
 روزانه 18979  دانشگاه ياسوج

 - 2 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك
 نوبت دوم 18980  دانشگاه اراك

 - 1 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك
 نوبت دوم 18981  دانشگاه اصفهان

 - 1 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك
 نوبت دوم 18982  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 2 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك
 نوبت دوم 18983  زنجاندانشگاه 

 - 2 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك
 نوبت دوم 18984  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 2 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك
 نوبت دوم 18985  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - 3 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك
دومنوبت  18986  دانشگاه ياسوج  

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 5 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك
 پرديس خودگردان 18987  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 8 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك
 پيام نور 18988  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
شناسي جانوري گرايش زيست

 بيوسيستماتيك
 پيام نور 18989  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
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  ) 3شناسي جانوري (كد ضريب زيست - 1214

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 8 
جانوري گرايش سلولي و شناسي زيست
 تكويني

 روزانه 18990  دانشگاه اراك

 - 16 
شناسي جانوري گرايش سلولي و زيست
 تكويني

 روزانه 18991  دانشگاه اردكان

 - 10 
شناسي جانوري گرايش سلولي و زيست
 تكويني

 روزانه 18992  دانشگاه اروميه

 - 13 
شناسي جانوري گرايش سلولي و زيست
 تكويني

 روزانه 18993  تهران (محل تحصيل كرج) -خوارزمي دانشگاه 

 - 4 
شناسي جانوري گرايش سلولي و زيست
 تكويني

 روزانه 18994  دانشگاه دامغان

 - 4 
شناسي جانوري گرايش سلولي و زيست
 تكويني

 روزانه 18995  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 5 
شناسي جانوري گرايش سلولي و زيست
 تكويني

 روزانه 18996  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه 

 - 5 
شناسي جانوري گرايش سلولي و زيست
 تكويني

 روزانه 18997  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 15 
شناسي جانوري گرايش سلولي و زيست
 تكويني

 روزانه 18998  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 - 9 
شناسي جانوري گرايش سلولي و زيست
 تكويني

 روزانه 18999  رشت -دانشگاه گيالن 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 19000  امام باقر(ع) دانشگاه اطالعات و امنيت ملي بيوتروريسم - 5

 - 2 
شناسي جانوري گرايش سلولي و زيست
 تكويني

 نوبت دوم 19001  دانشگاه اراك

 - 2 
شناسي جانوري گرايش سلولي و زيست
 تكويني

 نوبت دوم 19002  دانشگاه اردكان

 - 2 
شناسي جانوري گرايش سلولي و زيست
 تكويني

 نوبت دوم 19003  دانشگاه اروميه

 - 5 
شناسي جانوري گرايش سلولي و زيست
 تكويني

 نوبت دوم 19004  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 1 
شناسي جانوري گرايش سلولي و زيست
 تكويني

 نوبت دوم 19005  دانشگاه دامغان

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 5 
شناسي جانوري گرايش سلولي و زيست
 تكويني

 پرديس خودگردان 19006  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 8 
شناسي جانوري گرايش سلولي و زيست
 تكويني

نورپيام  19007  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان   

 - 8 
شناسي جانوري گرايش سلولي و زيست
 تكويني

 پيام نور 19008  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 10 
شناسي جانوري گرايش سلولي و زيست
 تكويني

 پيام نور 19009  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 - 8 
شناسي جانوري گرايش سلولي و زيست
 تكويني

 پيام نور 19010  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

با همكاري پژوهشگاه 
 رويان

- 10 
شناسي جانوري گرايش سلولي و زيست
 تكويني

 غيرانتفاعي 19011  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 

 ) 1زيست (كد ضريب علوم محيط - 1215
 روزانه 19012  بوشهر -خليج فارس دانشگاه  زيست دريامحيط 13 -  

 روزانه 19013  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار زيست دريامحيط 5 - 
 روزانه 19014  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر زيست دريامحيط 10 - 
 روزانه 19015  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  زيست دريامحيط 8 - 
 نوبت دوم 19016  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  زيست دريامحيط 3 - 
 نوبت دوم 19017  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار زيست دريامحيط 2 - 
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  ) 2زيست (كد ضريب علوم محيط - 1215

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 19018  دانشگاه اروميه علوم محيط زيست 8 -  

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 19019  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  علوم محيط زيست 5 -

محل تحصيل دانشكده 
 محيط زيست تهران

 روزانه 19020  دانشگاه تهران علوم محيط زيست 4 -
 روزانه 19021  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  علوم محيط زيست 5 - 
 روزانه 19022  دانشگاه زنجان علوم محيط زيست 19 - 
 روزانه 19023  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم محيط زيست 9 - 
دوم نوبت 19024  دانشگاه اروميه علوم محيط زيست 2 -   

وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
 مشخصات و شرايط دانشگاه

 نوبت دوم 26115  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  علوم محيط زيست 5 -

محل تحصيل دانشكده 
 محيط زيست تهران

 نوبت دوم 19025  تهراندانشگاه  علوم محيط زيست 3 -
 نوبت دوم 19026  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  علوم محيط زيست 2 - 
 نوبت دوم 19027  دانشگاه زنجان علوم محيط زيست 2 - 
 نوبت دوم 19028  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم محيط زيست 1 - 

 ) 1شناسي دريا (كد ضريب زيست - 1216

 شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 6 -  
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 

 روزانه 19029  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)
 روزانه 19030  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 7 - 
 روزانه 19031  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  درياشناسي دريا گرايش جانوران زيست 7 - 
 روزانه 19032  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 11 - 
 روزانه 19033  دانشگاه گنبد شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 8 - 
 روزانه 19034  رشت - دانشگاه گيالن شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 13 - 
 روزانه 19035  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 8 - 
 شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 1 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 نوبت دوم 19036  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 نوبت دوم 19037  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار گرايش جانوران دريا شناسي دريازيست 1 - 
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19038  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 7 -

 ) 2شناسي دريا (كد ضريب زيست - 1216
شناسي درياگرايش بومشناسي دريا زيست 6 -    روزانه 19039  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

شناسي درياشناسي دريا گرايش بومزيست 6 -   روزانه 19040  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
شناسي درياشناسي دريا گرايش بومزيست 10 -   روزانه 19041  بابلسر -دانشگاه مازندران 
شناسي درياشناسي دريا گرايش بومزيست 8 -   روزانه 19042  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
شناسي درياشناسي دريا گرايش بومزيست 1 -   نوبت دوم 19043  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
شناسي درياشناسي دريا گرايش بومزيست 3 -  دومنوبت  19044  بابلسر -دانشگاه مازندران   

 ) 3شناسي دريا (كد ضريب زيست - 1216
 روزانه 19045  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار شناسي دريا گرايش آلودگي دريازيست 7 -  

 روزانه 19046  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شناسي دريا گرايش آلودگي دريازيست 13 - 
 روزانه 19047  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  درياشناسي دريا گرايش آلودگي زيست 8 - 
 نوبت دوم 19048  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار شناسي دريا گرايش آلودگي دريازيست 1 - 

 ) 4شناسي دريا (كد ضريب زيست - 1216
 روزانه 19049  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي دريا گرايش گياهان دريازيست 3 -  

 نوبت دوم 19050  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي دريا گرايش گياهان دريازيست 2 - 
 ) 1شناسي فيزيكي (كد ضريب اقيانوس - 1217

محل تحصيل موسسه 
 روزانه 19051  دانشگاه تهران شناسي فيزيكياقيانوس 12 -  ژيوفيزيك

 روزانه 19052  دريايي خرمشهردانشگاه علوم و فنون  شناسي فيزيكياقيانوس 4 - 
 روزانه 19053  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي فيزيكياقيانوس 6 - 
 روزانه 19054  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي فيزيكياقيانوس 14 - 

محل تحصيل موسسه 
 ژيوفيزيك

 نوبت دوم 19055  دانشگاه تهران شناسي فيزيكياقيانوس 6 -
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  گروه علوم پايه  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1و فلسفه علم (كد ضريب تاريخ  - 1218

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 19056  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فلسفه علم 7 -  

 روزانه 19057  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  فلسفه علم 18 - 
 پرديس خودگردان 19058  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فلسفه علم 1 - 

 ) 2تاريخ و فلسفه علم (كد ضريب  - 1218
 روزانه 19059  دانشگاه تهران تاريخ علم گرايش نجوم در جهان اسالم 4 -  

 روزانه 19060  دانشگاه مراغه تاريخ علم گرايش نجوم در جهان اسالم 6 - 

 - 4 
تاريخ علم گرايش فيزيك و فناوري در 

 جهان اسالم
 روزانه 19061  دانشگاه تهران

 نوبت دوم 19062  دانشگاه تهران تاريخ علم گرايش نجوم در جهان اسالم 2 - 

 - 2 
تاريخ علم گرايش فيزيك و فناوري در 

 جهان اسالم
 نوبت دوم 19063  دانشگاه تهران

 ) 1علوم شناختي (كد ضريب  - 1219
 روزانه 19064  دانشگاه اصفهان شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 1 -  

 روزانه 19065  دانشگاه تبريز شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 5 - 
 روزانه 19066  دانشگاه تربيت مدرس شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 1 - 
 روزانه 19067  دانشگاه تربيت مدرس شناسي شناختيروانعلوم شناختي گرايش  1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 19068  دانشگاه تهران شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 3 - 

 شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 1 - 
دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روان شناسي 

 روزانه 19069  و علوم تربيتي مهدي شهر)

 روزانه 19070  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي شناختيشناختي گرايش روانعلوم  4 - 
 روزانه 19071  دانشگاه تهران علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 4 - 
 روزانه 19072  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 3 - 
 روزانه 19073  دانشگاه هنر اسالمي تبريز خالقيتعلوم شناختي گرايش طراحي و  5 - 
 نوبت دوم 19074  دانشگاه تبريز شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 3 - 
 نوبت دوم 19075  دانشگاه تهران شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 3 - 

 شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 1 - 
دانشكده روان شناسي دانشگاه سمنان (محل تحصيل 

 نوبت دوم 19076  و علوم تربيتي مهدي شهر)

 نوبت دوم 19077  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 2 - 
 نوبت دوم 19078  دانشگاه تهران علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 4 - 
 نوبت دوم 19079  دانشگاه هنر اسالمي تبريز علوم شناختي گرايش طراحي و خالقيت 1 - 
 پرديس خودگردان 19080  دانشگاه تبريز شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 5 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19081  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 3 -

 پيام نور 19082  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي شناختيگرايش روانعلوم شناختي  20 - 
توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 19083  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  علوم شناختي گرايش ذهن، مغز و تربيت 10 -

 غيرانتفاعي 19084  تهران -غيرانتفاعي علوم شناختي موسسه  شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 13 - 
 غيرانتفاعي 19085  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 13 - 
 غيرانتفاعي 19086  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  علوم شناختي گرايش طراحي و خالقيت 8 - 
 غيرانتفاعي 19087  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  گرايش رسانهعلوم شناختي  8 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  گروه فني و مهندسيهاي تحصيلي كارشناسي ارشد كد رشته محل -3جدول شماره 

  ) 1مهندسي برق (كد ضريب  - 1251

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 17 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19088  دانشگاه اروميه

 - 4 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19089  دانشگاه اصفهان

 - 15 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19090  دانشگاه بيرجند

 - 7 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19091  دانشگاه تبريز

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
در وزارت پيماني شاغل 

 آموزش و پرورش
- 7 

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 
 الكترونيك

 روزانه 19092  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 3 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19093  دانشگاه تربيت مدرس

 2 - فاقد خوابگاه
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19094  دانشگاه تربيت مدرس

 - 5 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19095  دانشگاه تفرش

 - 11 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19096  دانشگاه تهران

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 - دفترچهشرايط در انتهاي  -
 فقط مرد

- 15 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19097  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

 - 8 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19098  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 6 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19099  كرمانشاه -رازي  دانشگاه

 - 8 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19100  دانشگاه زنجان

 - 8 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19101  دانشگاه سمنان

شرايط در انتهاي دفترچه - 4 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19102  تهران -شاهد دانشگاه 

 - 15 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19103  دانشگاه شهركرد

 - 7 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19104  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 19 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19105  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 7 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19106  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 5 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19107  دانشگاه شيراز

 - 8 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19108  دزفول -شاپور  دانشگاه صنعتي جندي

 - 12 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19109  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 6 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19110  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 10 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19111  بهبهان -صنعتي خاتم االنبياء(ص)  دانشگاه
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 4 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19112  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 7 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19113  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 10 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19114  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 11 
مدارهاي مجتمع مهندسي برق گرايش 

 الكترونيك
 روزانه 19115  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 - 6 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19116  دانشگاه صنعتي شيراز

توضيحات در انتهاي دفترچه - 6 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19117  دانشگاه صنعتي قم

 - 11 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19118  دانشگاه صنعتي كرمانشاه

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

خواهند نيروهاي مسلح در 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

- 5 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19119  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 - 4 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19120  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 - 11 
مدارهاي مجتمع مهندسي برق گرايش 

 الكترونيك
 روزانه 19121  دانشگاه صنعتي همدان

 - 5 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19122  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيروهاي مسلح 

شرايط در  -ميباشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

- 6 
مدارهاي مجتمع مهندسي برق گرايش 

 الكترونيك
 روزانه 19123  نوشهر -دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره ) 

 - 8 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19124  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 11 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19125  دانشگاه كاشان

 - 5 
گرايش مدارهاي مجتمع مهندسي برق 

 الكترونيك
 روزانه 19126  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 6 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19127  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - 8 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19128  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 11 
مدارهاي مجتمع مهندسي برق گرايش 

 الكترونيك
 روزانه 19129  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 9 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 روزانه 19130  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 14 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19131  دانشگاه بناب
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1برق (كد ضريب  مهندسي - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 10 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19132  دانشگاه بيرجند

 - 5 
هاي ميكرو و افزارهمهندسي برق گرايش 

 نانوالكترونيك
 روزانه 19133  دانشگاه تبريز

 - 5 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 19134  كرمان

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
- 5 

هاي ميكرو و گرايش افزارهمهندسي برق 
 نانوالكترونيك

 روزانه 19135  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 3 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19136  دانشگاه تربيت مدرس

 2 - فاقد خوابگاه
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19137  تربيت مدرسدانشگاه 

 - 7 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19138  دانشگاه تفرش

 - 10 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19139  دانشگاه تهران

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 - انتهاي دفترچهشرايط در  -
 فقط مرد

- 15 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19140  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

 - 6 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19141  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 8 
هاي ميكرو و افزارهمهندسي برق گرايش 

 نانوالكترونيك
 روزانه 19142  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 8 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19143  دانشگاه سمنان

 - 14 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19144  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

شرايط در انتهاي دفترچه - 7 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19145  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 12 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19146  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 6 
و هاي ميكرو مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19147  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 10 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19148  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 6 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19149  دانشگاه شيراز

 - 8 
هاي ميكرو و گرايش افزارهمهندسي برق 
 نانوالكترونيك

 روزانه 19150  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور 

 - 7 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19151  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 8 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19152  تهران -خواجه نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي 

 - 15 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19153  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 6 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19154  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 7 
هاي ميكرو و افزارهمهندسي برق گرايش 

 نانوالكترونيك
 روزانه 19155  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 - 9 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19156  دانشگاه صنعتي شيراز
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 10 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19157  دانشگاه صنعتي كرمانشاه

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

(درج شده در علمي الزم 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

- 7 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19158  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 - 4 
هاي ميكرو و گرايش افزارهمهندسي برق 
 نانوالكترونيك

 روزانه 19159  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 - 7 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19160  دانشگاه صنعتي همدان

 - 6 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19161  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 6 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19162  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 6 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19163  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - 4 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19164  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 8 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19165  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 9 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 روزانه 19166  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 4 
هاي برق گرايش سيستممهندسي 

 الكترونيك ديجيتال
 روزانه 19167  دانشگاه اصفهان

 - 12 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 روزانه 19168  دانشگاه تفرش

 - 7 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 روزانه 19169  دانشگاه تهران

 - 11 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 روزانه 19170  دانشگاه زنجان

شرايط در انتهاي دفترچه - 8 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 روزانه 19171  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 2 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 روزانه 19172  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 8 
هاي برق گرايش سيستممهندسي 

 الكترونيك ديجيتال
 روزانه 19173  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 8 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 روزانه 19174  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 3 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 روزانه 19175  تهران -طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين 

 - 15 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 روزانه 19176  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 - 7 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 روزانه 19177  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 12 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 روزانه 19178  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 6 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 روزانه 19179  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 10 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 روزانه 19180  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 - 11 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 روزانه 19181  دانشگاه يزد

پذيرفته شده متعهد به جذب 
هاي مسلح مي باشد. در نيرو 

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
 فقط مرد

 روزانه 19182  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي برق گرايش جنگ الكترونيك 18 -

ويژه شاغلين نيروهاي 
شرايط در انتهاي  -مسلح 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 19183  هوايي (شهيد ستاري)دانشگاه علوم و فنون  مهندسي برق گرايش جنگ الكترونيك 10 -

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
 فقط مرد

- 10 
مهندسي پدافند غيرعامل گرايش افا 

 (استتار، فريب و اختفا)
 روزانه 19184  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

 روزانه 19185  دانشگاه اصفهان كاربرد پرتوهااي گرايش مهندسي هسته 1 - 
 اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 5 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 19186  كرمان

 روزانه 19187  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 4 - 
 روزانه 19188  دانشگاه شيراز كاربرد پرتوها اي گرايشمهندسي هسته 3 - 

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 19189  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 -

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

 روزانه 19190  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 -

محل  -فاقد خوابگاه 
تحصيل دانشكده مهندسي

 انرژي
 روزانه 19191  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 -

اي گرايش گداخت هسته ايمهندسي هسته 1 -   روزانه 19192  دانشگاه اصفهان
محل تحصيل دانشكده 
مهندسي انرژي و فيزيك اي گرايش گداخت هسته ايمهندسي هسته 1 -  روزانه 19193  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 روزانه 19194  دانشگاه اصفهان اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 - 
 اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 4 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 19195  كرمان

 روزانه 19196  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 2 - 
 روزانه 19197  دانشگاه شيراز اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 3 - 

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 19198  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 2 -

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

 روزانه 19199  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 -

محل  -فاقد خوابگاه 
تحصيل دانشكده مهندسي

 انرژي

 روزانه 19200  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 -

 - 2 
اي گرايش مهندسي مهندسي هسته

 پرتوپزشكي
 روزانه 19201  دانشگاه اصفهان

 - 4 
اي گرايش مهندسي مهندسي هسته

 پرتوپزشكي

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 19202  كرمان

 - 4 
اي گرايش مهندسي مهندسي هسته

 پرتوپزشكي
 روزانه 19203  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 2 
اي گرايش مهندسي مهندسي هسته

 پرتوپزشكي
 روزانه 19204  دانشگاه شيراز

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي انرژي و فيزيك - 6 

اي گرايش مهندسي مهندسي هسته
 پرتوپزشكي

 روزانه 19205  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
محل تحصيل دانشكده 

 1 - مهندسي انرژي
اي گرايش مهندسي مهندسي هسته

 پرتوپزشكي
 روزانه 19206  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل  -خوابگاه فاقد 
تحصيل دانشكده مهندسي

 انرژي
- 2 

اي گرايش مهندسي مهندسي هسته
 پرتوپزشكي

 روزانه 19207  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 19208  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي فتونيك 7 -
محل تحصيل دانشكده 

 روزانه 19209  دانشگاه تهران مهندسي فتونيك گرايش نانوفتونيك 6 - نوينعلوم و فنون 
 روزانه 19210  دانشگاه تبريز مهندسي نانوفناوري گرايش نانوالكترونيك 4 - 

محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 19211  دانشگاه شيراز مهندسي نانوفناوري گرايش نانوالكترونيك 12 - فناوري هاي نوين

 - 9 
سيستم هاي ميكرو و مهندسي 

 نانوالكترومكانيك
 روزانه 19212  دانشگاه اروميه

 - 4 
مهندسي سيستم هاي ميكرو و 

 نانوالكترومكانيك
 روزانه 19213  دانشگاه تبريز

محل تحصيل دانشكده 
 5 - علوم و فنون نوين

مهندسي سيستم هاي ميكرو و 
 نانوالكترومكانيك

 روزانه 19214  دانشگاه تهران

 - 5 
مهندسي خودرو گرايش برق و الكترونيك 

 خودرو
 روزانه 19215  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 2 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 نوبت دوم 19216  دانشگاه اروميه

 - 2 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 نوبت دوم 19217  دانشگاه اصفهان

 - 4 
برق گرايش مدارهاي مجتمع مهندسي 

 الكترونيك
 نوبت دوم 19218  دانشگاه بيرجند

 - 5 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 نوبت دوم 19219  دانشگاه تبريز

وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
 مشخصات و شرايط دانشگاه

- 7 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 نوبت دوم 26116  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
مشخصات و شرايط دانشگاه

- 5 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 نوبت دوم 26117  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 5 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 نوبت دوم 19220  دانشگاه تهران

 - 2 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 نوبت دوم 19221  دانشگاه زنجان

 - 3 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 نوبت دوم 19222  دانشگاه سمنان

شرايط در انتهاي دفترچه - 2 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 نوبت دوم 19223  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 3 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 نوبت دوم 19224  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2 
مدارهاي مجتمع مهندسي برق گرايش 

 الكترونيك
 نوبت دوم 19225  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 4 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 نوبت دوم 19226  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 4 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 نوبت دوم 19227  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 3 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 نوبت دوم 19228  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 3 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 نوبت دوم 19229  دانشگاه صنعتي شاهرود
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
پذيرفته شدگان در "

صورت دارا بودن شرايط 
عمومي و اختصاصي 

وزارت دفاع و شرايط 
علمي الزم (درج شده در 

سايت دانشگاه صنعتي 
مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

مسلح در خواهند  نيروهاي
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

- 5 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 نوبت دوم 19230  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 - 3 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 نوبت دوم 19231  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 - 3 
گرايش مدارهاي مجتمع مهندسي برق 

 الكترونيك
 نوبت دوم 19232  دانشگاه صنعتي همدان

 - 3 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 نوبت دوم 19233  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيروهاي مسلح 

شرايط در  -ميباشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

- 5 
برق گرايش مدارهاي مجتمع مهندسي 

 الكترونيك
 نوبت دوم 19234  نوشهر -دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره ) 

 - 2 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 نوبت دوم 19235  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 7 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 نوبت دوم 19236  دانشگاه كاشان

 - 1 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 نوبت دوم 19237  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - 1 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 نوبت دوم 19238  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 3 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 نوبت دوم 19239  دانشگاه بيرجند

 - 4 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 نوبت دوم 19240  دانشگاه تبريز

 - 2 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 

 نوبت دوم 19241  كرمان

 - 5 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 نوبت دوم 19242  دانشگاه تهران

 - 4 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 نوبت دوم 19243  دانشگاه سمنان

شرايط در انتهاي دفترچه - 2 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 نوبت دوم 19244  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 2 
هاي ميكرو و برق گرايش افزارهمهندسي 

 نانوالكترونيك
 نوبت دوم 19245  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 8 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 نوبت دوم 19246  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 7 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 نوبت دوم 19247  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 2 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 نوبت دوم 19248  دانشگاه صنعتي شاهرود

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

اشتر) به استخدام مالك 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

- 7 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 نوبت دوم 19249  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 2 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 نوبت دوم 19250  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 - 2 
ميكرو و هاي مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 نوبت دوم 19251  دانشگاه صنعتي همدان

 - 3 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 نوبت دوم 19252  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 2 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 نوبت دوم 19253  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 1 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 نوبت دوم 19254  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - 1 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 نوبت دوم 19255  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 2 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 نوبت دوم 19256  دانشگاه اصفهان

 - 3 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 نوبت دوم 19257  دانشگاه تهران

 - 2 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 نوبت دوم 19258  دانشگاه زنجان

شرايط در انتهاي دفترچه - 2 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 نوبت دوم 19259  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 2 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 نوبت دوم 19260  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 5 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 نوبت دوم 19261  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 ديجيتالالكترونيك 
 نوبت دوم 19262  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 4 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 نوبت دوم 19263  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 - 6 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
دوم نوبت 19264  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   

 - 1 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 نوبت دوم 19265  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 2 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 نوبت دوم 19266  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 - 4 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 نوبت دوم 19267  دانشگاه يزد

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد 

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
 فقط مرد

 نوبت دوم 19268  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) مهندسي برق گرايش جنگ الكترونيك 10 -

 اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 - 
فّناوري پيشرفته  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و

 نوبت دوم 19269  كرمان
 نوبت دوم 19270  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 - 

 اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 - 
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 

  كرمان
 نوبت دوم 19271

 - 1 
مهندسي  اي گرايشمهندسي هسته

 پرتوپزشكي

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
  كرمان

 نوبت دوم 19272

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 19273  دانشگاه تهران مهندسي فتونيك گرايش نانوفتونيك 2 -

دومنوبت  19274  دانشگاه تبريز مهندسي نانوفناوري گرايش نانوالكترونيك 2 -   

 - 2 
مهندسي سيستم هاي ميكرو و 

 نانوالكترومكانيك
 نوبت دوم 19275  دانشگاه اروميه
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 2 
مهندسي سيستم هاي ميكرو و 

 نانوالكترومكانيك
 نوبت دوم 19276  دانشگاه تبريز

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 2 
مهندسي سيستم هاي ميكرو و 

 نانوالكترومكانيك
 نوبت دوم 19277  دانشگاه تهران

 - 3 
مهندسي خودرو گرايش برق و الكترونيك 

 خودرو
 نوبت دوم 19278  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 30 - آموزش محور
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 مجازي 19279  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 30 - آموزش محور
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 مجازي 19280  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 40 - آموزش محور
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 مجازي 19281  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 7 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 پرديس خودگردان 19282  دانشگاه اروميه

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 4 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 پرديس خودگردان 19283  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 پرديس خودگردان 19284  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
برق گرايش مدارهاي مجتمع مهندسي 

 الكترونيك
 پرديس خودگردان 19285  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 4 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 پرديس خودگردان 19286  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
برق گرايش مدارهاي مجتمع مهندسي 

 الكترونيك
 پرديس خودگردان 19287  دانشگاه كاشان

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 4 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 پرديس خودگردان 19288  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
هاي ميكرو و افزارهمهندسي برق گرايش 

 نانوالكترونيك
 پرديس خودگردان 19289  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 پرديس خودگردان 19290  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 پرديس خودگردان 19291  دانشگاه صنعتي شيراز

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 پرديس خودگردان 19292  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 8 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 پرديس خودگردان 19293  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 5 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 پرديس خودگردان 19294  رشت -دانشگاه گيالن 

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاهخودگردان 

 پرديس خودگردان 19295  دانشگاه شيراز اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 -

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي انرژي و فيزيك  پرديس خودگردان 19296  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 -

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي انرژي و فيزيك اي گرايش گداخت هسته ايمهندسي هسته 1 -  پرديس خودگردان 19297  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19298  دانشگاه شيراز اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
مهندسي اي گرايش مهندسي هسته

 پرتوپزشكي
 پرديس خودگردان 19299  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
اي گرايش مهندسي مهندسي هسته

 پرتوپزشكي
 پرديس خودگردان 19300  دانشگاه شيراز

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي انرژي و فيزيك - 3 

اي گرايش مهندسي مهندسي هسته
 پرتوپزشكي

 پرديس خودگردان 19301  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل دانشكده 
انرژي و فيزيكمهندسي   پرديس خودگردان 19302  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي فتونيك 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19303  دانشگاه شيراز مهندسي نانوفناوري گرايش نانوالكترونيك 4 -

 - 8 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 پيام نور 19304  تهران شمال -نور استان تهران دانشگاه پيام 

 - 10 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 پيام نور 19305  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 8 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 پيام نور 19306  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 9 - فقط مرد
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 غيرانتفاعي 19307  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط زن -

- 9 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 غيرانتفاعي 19308  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 - 10 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 غيرانتفاعي 19309  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز 

 - 20 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 غيرانتفاعي 19310  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد 

 - 19 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 غيرانتفاعي 19311  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي 

 - 10 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 غيرانتفاعي 19312  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري 

 - 20 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 غيرانتفاعي 19313  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران 

 - 20 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 غيرانتفاعي 19314  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني

 20 - فقط زن
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 غيرانتفاعي 19315  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران) 

 - 17 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 غيرانتفاعي 19316  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان 

 - 10 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 غيرانتفاعي 19317  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان 

 - 5 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 غيرانتفاعي 19318  قزوين -اكباتان موسسه غيرانتفاعي 

 - 10 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 غيرانتفاعي 19319  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت 

 - 9 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 غيرانتفاعي 19320  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 

 - 18 
مدارهاي مجتمع مهندسي برق گرايش 

 الكترونيك
 غيرانتفاعي 19321  خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 

 - 8 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 غيرانتفاعي 19322  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر 

 - 7 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 غيرانتفاعي 19323  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم 

 - 5 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 غيرانتفاعي 19324  رشت -موسسه غيرانتفاعي كادوس 

 - 8 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 غيرانتفاعي 19325  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف 

 - 3 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 غيرانتفاعي 19326  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق 

 - 2 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 غيرانتفاعي 19327  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 9 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 غيرانتفاعي 19328  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 

 - 4 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 غيرانتفاعي 19329  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج 

 - 12 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 غيرانتفاعي 19330  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران 

 - 10 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 غيرانتفاعي 19331  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان 

 - 5 
مدارهاي مجتمع مهندسي برق گرايش 

 الكترونيك
 غيرانتفاعي 19332  ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي 

 - 5 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 غيرانتفاعي 19333  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش 

 - 10 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 

 الكترونيك
 غيرانتفاعي 19334  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف 

 - 10 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 غيرانتفاعي 19335  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد 

 - 5 
هاي ميكرو و مهندسي برق گرايش افزاره

 نانوالكترونيك
 غيرانتفاعي 19336  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان 

 - 20 
هاي گرايش سيستممهندسي برق 

 الكترونيك ديجيتال
 غيرانتفاعي 19337  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي

 - 20 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 غيرانتفاعي 19338  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد 

 - 15 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 غيرانتفاعي 19339  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال 

 - 10 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 غيرانتفاعي 19340  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري 

 - 20 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 غيرانتفاعي 19341  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 

 - 1 
هاي گرايش سيستممهندسي برق 

 الكترونيك ديجيتال
 غيرانتفاعي 19342  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش 

 - 1 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 غيرانتفاعي 19343  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان 

 - 3 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 غيرانتفاعي 19344  كاشان -غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني موسسه 

 - 2 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 غيرانتفاعي 19345  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام 

 - 17 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 غيرانتفاعي 19346  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان 

 - 8 
هاي مهندسي برق گرايش سيستم

 الكترونيك ديجيتال
 غيرانتفاعي 19347  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران 

با همكاري دانشگاه پير و 
 -ماري كوري فرانسه 

شرايط در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 19348  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مواد، انرژي و تكنولوژي كوانتومي 3 -

 ) 2مهندسي برق (كد ضريب  - 1251
 روزانه 19349  دانشگاه اراك هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 9 -  

 روزانه 19350  دانشگاه اروميه هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 12 - 
 روزانه 19351  دانشگاه اصفهان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 6 - 
 هاي قدرتسيستممهندسي برق گرايش  10 - 

دانشگاه اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي 
 روزانه 19352  شهرضا)

 روزانه 19353  دانشگاه بناب هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 18 - 
 روزانه 19354  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 12 - 
 روزانه 19355  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  قدرتهاي مهندسي برق گرايش سيستم 6 - 
 روزانه 19356  دانشگاه بيرجند هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 18 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 19357  دانشگاه تبريز هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 - 
 هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 11 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 19358  كرمان

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 19359  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 6 -

 روزانه 19360  دانشگاه تربيت مدرس هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 8 - 
 روزانه 19361  دانشگاه تربيت مدرس هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 19362  دانشگاه تفرش هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - 
 روزانه 19363  دانشگاه تهران هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 15 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
 فقط مرد

 روزانه 19364  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 -

 روزانه 19365  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 12 - 
 روزانه 19366  كرمانشاه -دانشگاه رازي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 - 
 روزانه 19367  دانشگاه زابل هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 2 - 
 روزانه 19368  دانشگاه زنجان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 13 - 
 روزانه 19369  دانشگاه سمنان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - 
 روزانه 19370  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 19371  تهران -دانشگاه شاهد  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 8 -
 روزانه 19372  دانشگاه شهركرد هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 12 - 
 روزانه 19373  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 12 - 

محل تحصيل پرديس فني 
عباسپورو مهندسي شهيد   روزانه 19374  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 14 -

 روزانه 19375  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 17 - 
 روزانه 19376  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 16 - 
 روزانه 19377  دانشگاه شيراز هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 12 - 
 روزانه 19378  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 17 - 
 روزانه 19379  دانشگاه صنعتي اراك هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 12 - 

دانشگاه صنعتي اصفهان (محل تحصيل دانشكده فني 
 روزانه 19381  و مهندسي گلپايگان)

 روزانه 19380  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 6 - 
 روزانه 19382  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 12 - 

محل اجراي پروژه 
پژوهشكده بهره برداري 

 ايمن شبكه مي باشد
 روزانه 19383  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 2 -

 روزانه 19384  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 8 - 
 روزانه 19385  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 8 - 
 روزانه 19386  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 روزانه 19387  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - 
 روزانه 19388  دانشگاه صنعتي شيراز هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 7 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 19389  دانشگاه صنعتي قم هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 -
 روزانه 19390  دانشگاه صنعتي كرمانشاه هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 11 - 
 روزانه 19391  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 9 - 
 روزانه 19392  دانشگاه صنعتي همدان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 7 - 
 روزانه 19393  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 11 - 
 روزانه 19394  بهشهر -دانشگاه علم و فّناوري مازندران  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 21 - 
 روزانه 19395  دانشگاه فردوسي مشهد هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 8 - 
 روزانه 19396  دانشگاه كاشان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - 
 روزانه 19397  سنندج -دانشگاه كردستان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 21 - 
 روزانه 19398  رشت -گيالن دانشگاه  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 18 - 
 روزانه 19399  خرم آباد -دانشگاه لرستان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 19400  بابلسر -دانشگاه مازندران  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 12 - 
 روزانه 19401  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 13 - 
 روزانه 19402  دانشگاه يزد هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 8 - 
 - 9 

گرايش الكترونيك قدرت و مهندسي برق 
 هاي الكتريكيماشين

 روزانه 19403  دانشگاه اراك

 - 13 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19404  دانشگاه اروميه

 - 4 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19405  دانشگاه اصفهان

 - 6 
برق گرايش الكترونيك قدرت و مهندسي 
 هاي الكتريكيماشين

 روزانه 19406  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

 - 9 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19407  دانشگاه بيرجند

 - 8 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19408  تبريز دانشگاه

 - 8 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 19409  كرمان

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
- 7 

مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 
 الكتريكيهاي ماشين

 روزانه 19410  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 4 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19411  دانشگاه تربيت مدرس

 2 - فاقد خوابگاه
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19412  دانشگاه تربيت مدرس

 - 15 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19413  دانشگاه تفرش

 - 8 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19414  دانشگاه تهران

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
 فقط مرد

- 10 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19415  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

 - 6 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19416  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 8 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19417  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 3 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19418  دانشگاه زابل

 - 10 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19419  دانشگاه زنجان

 - 9 
الكترونيك قدرت و مهندسي برق گرايش 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19420  دانشگاه سمنان

 - 10 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19421  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

شرايط در انتهاي دفترچه - 10 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19422  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 9 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19423  دانشگاه شهركرد

 - 8 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19424  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 8 
قدرت و مهندسي برق گرايش الكترونيك 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19425  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 15 
الكترونيك قدرت و مهندسي برق گرايش 

 هاي الكتريكيماشين

اهواز (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه شهيد چمران 
 روزانه 19426  صنعتي شهداي هويزه)

 - 10 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19427  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 13 
قدرت و مهندسي برق گرايش الكترونيك 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19428  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور 

 - 20 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19429  دانشگاه صنعتي اراك

 - 5 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19430  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 11 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19431  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 6 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19432  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 12 
قدرت و مهندسي برق گرايش الكترونيك 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19433  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 16 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19434  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 9 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19435  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 - 7 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19436  دانشگاه صنعتي شيراز

توضيحات در انتهاي دفترچه - 10 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19437  دانشگاه صنعتي قم

 - 11 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19438  دانشگاه صنعتي كرمانشاه

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
انتهاي شرايط در  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

- 9 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19440  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

استخدام مالك اشتر) به 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

 دفترچه

- 8 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين

دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 
 روزانه 19439  شهر اصفهان)

 - 7 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 الكتريكيهاي ماشين
 روزانه 19441  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 - 6 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19442  دانشگاه صنعتي همدان
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 7 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19443  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 10 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19444  بهشهر -دانشگاه علم و فّناوري مازندران 

 - 10 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19445  دانشگاه كاشان

 - 7 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19446  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 7 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19447  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 9 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19448  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 12 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19449  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 20 
گرايش الكترونيك قدرت و مهندسي برق 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19450  دانشگاه مالير

 - 7 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19451  دانشگاه يزد

 - 6 
ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيمديريت سيستم
 روزانه 19452  دانشگاه تبريز

 - 8 
ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيمديريت سيستم

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 19453  كرمان

 - 7 
ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيمديريت سيستم
 روزانه 19454  دانشگاه سمنان

محل تحصيل پرديس فني 
شهيد عباسپورو مهندسي  - 8 

ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه
 هاي انرژي الكتريكيمديريت سيستم

 روزانه 19455  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 7 
ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيمديريت سيستم
 روزانه 19456  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 5 
هاي برقي سامانهمهندسي برق گرايش 

 حمل و نقل
 روزانه 19457  دانشگاه تبريز

 - 5 
هاي برقي مهندسي برق گرايش سامانه

 حمل و نقل
 روزانه 19458  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي راه آهن

 روزانه 19459  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آهن برقيمهندسي راه 6 -

دانشكده  محل تحصيل
 مهندسي انرژي

- 3 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 19460  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل  -فاقد خوابگاه 
تحصيل دانشكده مهندسي

 انرژي
- 2 

هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 19461  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 - 2 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 19462  دانشگاه كاشان

محل تحصيل دانشكده 
 فناوري هاي نوين

- 3 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 روزانه 19463  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 3 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 19464  دانشگاه تخصصي فّناوري هاي نوين آمل

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 2 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 19465  دانشگاه تهران

 - 2 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 19466  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

آموزشي اين رشته  امور
گرايش بين رشته اي 

توسط سه دانشكده برق، 
مكانيك و فيزيك انجام 

 مي شود

- 4 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 19467  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
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 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
محل تحصيل دانشكده 

هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم 1 - مهندسي انرژي
 روزانه 19468 تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هاي انرژيسيستم

محل  -فاقد خوابگاه 
تحصيل دانشكده مهندسي

 انرژي
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم 3 -

 روزانه 19469 تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هاي انرژيسيستم

هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم 3 - 
 روزانه 19470 تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي انرژيسيستم

 روزانه 19471 دانشگاه ايالم هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 12 - 
دانشكده محل تحصيل 

علوم و فناوري هاي بين 
 رشته اي

 روزانه 19472 دانشگاه تربيت مدرس هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 2 -

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي مكانيك و انرژي  روزانه 19473 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 3 -

 روزانه 19474 مشكين دشت كرج -مواد و انرژي پژوهشگاه  هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 2 - 
ويژه فرهنگيان رسمي يا 

وزارت  پيماني شاغل در
 آموزش و پرورش

 روزانه 26144 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مديريت آموزشگاهي ويژه هنرستان ها 2 -

 نوبت دوم 19475 دانشگاه اراك هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 4 - 
 نوبت دوم 19476 دانشگاه اروميه هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 2 - 
 نوبت دوم 19477 دانشگاه اصفهان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 4 - 
 نوبت دوم 19478 همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 6 - 
 نوبت دوم 19479 قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 2 - 
 نوبت دوم 19480 دانشگاه بيرجند هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 2 - 
 نوبت دوم 19481 دانشگاه تبريز هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 4 - 
صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 3 -   نوبت دوم 19482

وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
مشخصات و شرايط دانشگاه

 نوبت دوم 26118 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 6 -

آموزش و پرورش وزارت 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
مشخصات و شرايط دانشگاه

مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و  7 -
 نوبت دوم 26119 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  هاي الكتريكيماشين

 نوبت دوم 19483 دانشگاه تهران هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 7 - 
 نوبت دوم 19484 دانشگاه زابل هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 1 - 
 نوبت دوم 19485 دانشگاه زنجان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 2 - 
 نوبت دوم 19486 دانشگاه سمنان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 4 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 19487 تهران -دانشگاه شاهد  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 4 -
 نوبت دوم 19488 كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 4 - 

محل تحصيل پرديس فني
و مهندسي شهيد عباسپور  نوبت دوم 19489 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 7 -

 نوبت دوم 19490 تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 4 - 
 نوبت دوم 19491 دانشگاه صنعتي اصفهان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 3 - 
فني دانشگاه صنعتي اصفهان (محل تحصيل دانشكده  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 - 

 نوبت دوم 19492 و مهندسي گلپايگان)
 نوبت دوم 19493 تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 8 - 
 نوبت دوم 19494 تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 3 - 
 نوبت دوم 19495 دانشگاه صنعتي شاهرود هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 3 - 
 نوبت دوم 19496 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 - 
 نوبت دوم 19497 دانشگاه صنعتي همدان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 2 - 
 نوبت دوم 19498 تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 - 
 نوبت دوم 19499 بهشهر -دانشگاه علم و فنّاوري مازندران  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 - 
 نوبت دوم 19500 دانشگاه فردوسي مشهد هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 2 - 
 نوبت دوم 19501 دانشگاه كاشان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 2 - 
 نوبت دوم 19502 سنندج -دانشگاه كردستان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 3 - 
 نوبت دوم 19503 رشت -دانشگاه گيالن  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 2 - 
 نوبت دوم 19504 بابلسر -دانشگاه مازندران  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 3 - 
 نوبت دوم 19505 دانشگاه يزد هاي قدرتسيستممهندسي برق گرايش  4 - 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و  4 - 

 نوبت دوم 19506 دانشگاه اراك هاي الكتريكيماشين

مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و  2 - 
 نوبت دوم 19507 دانشگاه اروميه هاي الكتريكيماشين
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 2 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19508  دانشگاه اصفهان

 - 2 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19509  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

 - 2 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 الكتريكيهاي ماشين
 نوبت دوم 19510  دانشگاه بيرجند

 - 6 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19511  دانشگاه تبريز

 - 2 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 نوبت دوم 19512  كرمان

 - 3 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19513  دانشگاه تهران

 - 3 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19514  دانشگاه زابل

 - 2 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
دوم نوبت 19515  دانشگاه زنجان  

 - 4 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19516  دانشگاه سمنان

شرايط در انتهاي دفترچه - 4 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19517  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 3 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19518  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19519  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 2 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19520  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 5 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19521  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 6 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19522  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 4 
الكترونيك قدرت و مهندسي برق گرايش 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19523  دانشگاه صنعتي شاهرود

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "مدآ

 دفترچه

- 8 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين

دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 
 نوبت دوم 19524  شهر اصفهان)

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
دانشگاه صنعتي سايت 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

- 9 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19525  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
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 گروه فني و مهندسي 1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 5 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19526 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 - 2 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19527 دانشگاه صنعتي همدان

 - 3 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19528 تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 2 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19529 بهشهر -دانشگاه علم و فنّاوري مازندران 

 - 7 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19530 دانشگاه كاشان

 - 2 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19531 سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 1 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19532 رشت -دانشگاه گيالن 

 - 3 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 الكتريكي هايماشين
 نوبت دوم 19533 دانشگاه يزد

 - 4 
ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيمديريت سيستم
 نوبت دوم 19534 دانشگاه تبريز

 - 2 
ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيمديريت سيستم
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته

 نوبت دوم 19535 كرمان

 - 1 
ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيمديريت سيستم
 نوبت دوم 19536 دانشگاه سمنان

محل تحصيل پرديس فني
و مهندسي شهيد عباسپور - 4 

ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه
 هاي انرژي الكتريكيمديريت سيستم

 نوبت دوم 19537 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
هاي برقي مهندسي برق گرايش سامانه

 حمل و نقل
 نوبت دوم 19538 دانشگاه تبريز

 - 1 
هاي برقي مهندسي برق گرايش سامانه

 حمل و نقل
 نوبت دوم 19539 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل دانشكده 
 نوبت دوم 19540 تهران -ايران دانشگاه علم و صنعت  آهن برقيمهندسي راه 3 - مهندسي راه آهن

 - 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 نوبت دوم 19541 دانشگاه كاشان

محل تحصيل دانشكده 
 1 - علوم و فنون نوين

هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 هاي انرژيسيستم

 نوبت دوم 19542 دانشگاه تهران

 - 1 
 هاي انرژي گرايشمهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 نوبت دوم 19543 تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 نوبت دوم 19544 دانشگاه ايالم هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 4 - 
محل تحصيل دانشكده 

مهندسي مكانيك و انرژي  نوبت دوم 19545 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 1 -

رسمي يا ويژه فرهنگيان 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 نوبت دوم 26145 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مديريت آموزشگاهي ويژه هنرستان ها 2 -

 مجازي 19546 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 40 - آموزش محور
 مجازي 19547 دانشگاه صنعتي شاهرود هاي قدرتسيستممهندسي برق گرايش  40 - آموزش محور

 40 - آموزش محور
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 مجازي 19548 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 40 - آموزش محور
ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيمديريت سيستم
 مجازي 19549 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 19550 دانشگاه اروميه هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 6 - خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 19551 دانشگاه تربيت مدرس هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 - خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 19552 كرمانشاه -دانشگاه رازي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 3 - خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 19553 دانشگاه زنجان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 - خودگردان دانشگاه
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 ) 2مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل پرديس  -

 خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19554  تهران -دانشگاه شاهد  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 6 -

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاهخودگردان 

 پرديس خودگردان 19555  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19556  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19557  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي قدرتبرق گرايش سيستممهندسي  5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19558  دانشگاه صنعتي شيراز هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19559  دانشگاه كاشان قدرتهاي مهندسي برق گرايش سيستم 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19560  سنندج -دانشگاه كردستان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

خودگردان پرديس 19561  رشت -دانشگاه گيالن  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 8 -  

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 6 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 پرديس خودگردان 19562  دانشگاه اروميه

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 4 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 پرديس خودگردان 19563  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 پرديس خودگردان 19564  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل پرديس  -

 خودگردان دانشگاه
- 8 

مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 
 هاي الكتريكيماشين

 پرديس خودگردان 19565  تهران -دانشگاه شاهد 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 پرديس خودگردان 19566  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 1 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 الكتريكيهاي ماشين
 پرديس خودگردان 19567  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 پرديس خودگردان 19568  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
الكترونيك قدرت و مهندسي برق گرايش 

 هاي الكتريكيماشين
 پرديس خودگردان 19569  دانشگاه صنعتي شيراز

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 پرديس خودگردان 19570  دانشگاه كاشان

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 4 
ريزي و گرايش برنامهمهندسي برق 

 هاي انرژي الكتريكيمديريت سيستم
 پرديس خودگردان 19571  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيمديريت سيستم
 پرديس خودگردان 19572  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
هاي برقي مهندسي برق گرايش سامانه

 حمل و نقل
 پرديس خودگردان 19573  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 پرديس خودگردان 19574  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

امور آموزشي اين رشته 
گرايش بين رشته اي 

توسط سه دانشكده برق، 
مكانيك و فيزيك انجام 

محل تحصيل  -مي شود 
دانشكده مهندسي انرژي 

 و فيزيك

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 پرديس خودگردان 19575  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

پرديس  محل تحصيل
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19576  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 1 -
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 غيرانتفاعي 19577  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19578  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 19579  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19580  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - 
 غيرانتفاعي 19581  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19582  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19583  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - 
 غيرانتفاعي 19584  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19585  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19586  موسسه غيرانتفاعي آمل هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 - 
 غيرانتفاعي 19587  تنكابن -غيرانتفاعي آيندگان موسسه  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 18 - 
 غيرانتفاعي 19588  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 9 - 
 غيرانتفاعي 19589  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - 
 غيرانتفاعي 19590  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  قدرتهاي مهندسي برق گرايش سيستم 10 - 
 غيرانتفاعي 19591  قزوين -موسسه غيرانتفاعي اكباتان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 18 - 
 غيرانتفاعي 19592  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19593  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  هاي قدرتسيستممهندسي برق گرايش  13 - 
 غيرانتفاعي 19594  گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 8 - 
 غيرانتفاعي 19595  خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19596  ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 4 - 
 غيرانتفاعي 19597  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 12 - 
 غيرانتفاعي 19598  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 9 - 

 غيرانتفاعي 19599  تهران –موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران)  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 7 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 19600  كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 - 
 غيرانتفاعي 19601  رودبار -موسسه غيرانتفاعي گيل  هاي قدرتگرايش سيستم مهندسي برق 19 - 
 غيرانتفاعي 19602  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي ليان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 8 - 
 غيرانتفاعي 19603  تربت جام -موسسه غيرانتفاعي وحدت  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19604  بروجرد -موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر هاي قدرتبرق گرايش سيستممهندسي  8 - 
 غيرانتفاعي 19605  رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 18 - 
 غيرانتفاعي 19606  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بهار  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19607  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 11 - 
 غيرانتفاعي 19608  المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 7 - 
 غيرانتفاعي 19609  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - 
 غيرانتفاعي 19610  كوهدشت -موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - 
 غيرانتفاعي 19611  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19612  قزوين -دارالفنون موسسه غيرانتفاعي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - 
 غيرانتفاعي 19613  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - 
 غيرانتفاعي 19614  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 15 - 
 غيرانتفاعي 19615  تبريز -غيرانتفاعي سراج  موسسه هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 13 - 
 غيرانتفاعي 19616  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19617  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 6 - 
 غيرانتفاعي 19618  موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 6 - 
 غيرانتفاعي 19619  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - 
 غيرانتفاعي 19620  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - 
 غيرانتفاعي 19621  ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 8 - 
 غيرانتفاعي 19622  اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - 
 غيرانتفاعي 19623  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19624  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 7 - 
 غيرانتفاعي 19625  سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج علم  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 - 
 غيرانتفاعي 19626  آستانه اشرفيه -آستان موسسه غيرانتفاعي مهر  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 15 - 
 غيرانتفاعي 19627  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 7 - 
 غيرانتفاعي 19628  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 غيرانتفاعي 19629  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - 
 - 20 

مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 
 هاي الكتريكيماشين

 غيرانتفاعي 19630  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 

 - 10 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 غيرانتفاعي 19631  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران 

 - 3 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 الكتريكيهاي ماشين
 غيرانتفاعي 19632  قزوين -موسسه غيرانتفاعي اكباتان 

 - 20 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 غيرانتفاعي 19633  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بهار 

 - 17 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 غيرانتفاعي 19634  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان 

 - 2 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 غيرانتفاعي 19635  قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون 

 - 5 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 غيرانتفاعي 19636  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه 

 - 10 
گرايش الكترونيك قدرت و مهندسي برق 

 هاي الكتريكيماشين
 غيرانتفاعي 19637  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس 

 - 2 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 غيرانتفاعي 19638  ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي 

 - 8 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 الكتريكيهاي ماشين
 غيرانتفاعي 19639  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف 

توضيحات در انتهاي دفترچه - 20 
ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيمديريت سيستم
 غيرانتفاعي 19640  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني 

 - 20 
ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيسيستم مديريت
 غيرانتفاعي 19641  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد 

 - 10 
ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيمديريت سيستم
 غيرانتفاعي 19642  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري 

 - 10 
ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه

 انرژي الكتريكي هايمديريت سيستم
 غيرانتفاعي 19643  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي 

 - 17 
ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيمديريت سيستم
 غيرانتفاعي 19644  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان 

 - 13 
هاي برقي مهندسي برق گرايش سامانه

 حمل و نقل
 غيرانتفاعي 19645  شيرازموسسه غيرانتفاعي زند 

 10 - آموزش محور
ريزي و مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيمديريت سيستم
 مجازي غيرانتفاعي 19646  اهواز -موسسه غيرانتفاعي مجازي برخط 

 ) 3مهندسي برق (كد ضريب  - 1251
 روزانه 19647  دانشگاه اروميه مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 13 -  

 روزانه 19648  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 7 - 
 روزانه 19649  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 7 - 
 مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 9 - 

فّناوري پيشرفته  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و
 روزانه 19650  كرمان

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 19651  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 5 -

 روزانه 19652  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 6 - 
 روزانه 19653  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 19654  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 12 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
 فقط مرد

 روزانه 19655  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 15 -

 روزانه 19656  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 6 - 
 روزانه 19657  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 7 - 



 
 

 280  

 

  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 3مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 19658  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 14 - 

انتهاي دفترچهشرايط در   روزانه 19659  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 12 -
 روزانه 19660  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 7 - 
 روزانه 19661  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 5 - 
 روزانه 19662  دانشگاه شيراز مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 7 - 
 روزانه 19663  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 7 - 
 روزانه 19664  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 11 - 
 روزانه 19665  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 12 - 
 روزانه 19666  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 13 - 
 روزانه 19667  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 14 - 
 روزانه 19668  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 12 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 19669  دانشگاه صنعتي قم مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 6 -
پذيرفته شدگان در "

صورت دارا بودن شرايط 
عمومي و اختصاصي 

وزارت دفاع و شرايط 
الزم (درج شده در علمي 

سايت دانشگاه صنعتي 
مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 روزانه 19670  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 10 -

 روزانه 19671  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مخابرات ميدان و موجمهندسي برق گرايش  5 - 
 روزانه 19672  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 16 - 

ويژه شاغلين نيروهاي 
شرايط در انتهاي  -مسلح 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 19673  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 7 -

 روزانه 19674  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 6 - 
 روزانه 19675  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 7 - 
 روزانه 19676  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 2 - 
 روزانه 19677  دانشگاه يزد مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 10 - 
 روزانه 19678  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات نوري 4 - 
 روزانه 19679  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش مخابرات نوري 6 - 
 نوبت دوم 19680  دانشگاه اروميه مخابرات ميدان و موجمهندسي برق گرايش  2 - 
 نوبت دوم 19681  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 2 - 
 نوبت دوم 19682  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 5 - 
 ميدان و موجمهندسي برق گرايش مخابرات  2 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 نوبت دوم 19683  كرمان

وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
 مشخصات و شرايط دانشگاه

- 5 
مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و 

 موج
 نوبت دوم 26120  تهران -شهيد رجايي دانشگاه تربيت دبير 

 نوبت دوم 19684  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 5 - 
 نوبت دوم 19685  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 3 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 19686  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 4 -
 نوبت دوم 19687  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 3 - 
 نوبت دوم 19688  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 1 - 
 نوبت دوم 19689  صنعتي اصفهاندانشگاه  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 3 - 
 نوبت دوم 19690  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 7 - 
 نوبت دوم 19691  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 2 - 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

اختصاصي  عمومي و
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 19692  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 10 -
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 3مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
دومنوبت  19693  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 3 -   
 نوبت دوم 19694  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 4 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد 

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
 فقط مرد

 نوبت دوم 19695  ستاري)دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 7 -

 نوبت دوم 19696  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 2 - 
 نوبت دوم 19697  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 2 - 
 نوبت دوم 19698  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 1 - 
 نوبت دوم 19699  دانشگاه يزد مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 4 - 
 نوبت دوم 19700  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات نوري 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19701  دانشگاه اروميه مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 8 -

 محل تحصيل پرديس
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19702  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 1 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل پرديس  -

 خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19703  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 8 -

پرديس محل تحصيل 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19704  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 3 -
 پرديس خودگردان 19705  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 1 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19706  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل گرايش مخابرات ميدان و موجمهندسي برق  1 -
 غيرانتفاعي 19707  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 2 - 
 غيرانتفاعي 19708  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 8 - 

 ) 4مهندسي برق (كد ضريب  - 1251
 روزانه 19709  دانشگاه اروميه مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 13 -  

 روزانه 19710  دانشگاه اصفهان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 5 - 
 روزانه 19711  دانشگاه بجنورد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 - 
 روزانه 19712  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  گرايش مخابرات سيستممهندسي برق  6 - 
 روزانه 19713  دانشگاه بيرجند مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 18 - 
 روزانه 19714  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 13 - 
 مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 16 - 

تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته دانشگاه 
 روزانه 19715  كرمان

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 19716  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 5 -

 روزانه 19717  مدرسدانشگاه تربيت  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 8 - 
 روزانه 19718  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 19719  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 7 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
 فقط مرد

 روزانه 19720  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 18 -

 روزانه 19721  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 17 - 
 روزانه 19722  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 3 - 
 روزانه 19723  دانشگاه سمنان مخابرات سيستممهندسي برق گرايش  8 - 
 روزانه 19724  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 16 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 19725  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 15 -
 روزانه 19726  دانشگاه شهركرد سيستممهندسي برق گرايش مخابرات  12 - 
 روزانه 19727  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 19 - 
 روزانه 19728  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 7 - 
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 19729  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 - 
 روزانه 19730  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 5 - 
 روزانه 19731  دانشگاه شيراز مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 12 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 19732  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 8 - فقط مرد -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 19733  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران سيستممهندسي برق گرايش مخابرات  2 - فقط زن -

 روزانه 19734  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 13 - 
 روزانه 19735  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 17 - 
 روزانه 19736  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 15 - 
 روزانه 19737  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 12 - 
 روزانه 19738  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 12 - 
 روزانه 19739  شاهروددانشگاه صنعتي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 
 روزانه 19740  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 23 - 
 روزانه 19741  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 13 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 19742  دانشگاه صنعتي قم مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 11 -
 روزانه 19743  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 16 - 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

خواهند نيروهاي مسلح در 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 روزانه 19744  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 10 -

 روزانه 19745  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 7 - 
 روزانه 19746  تهران -و صنعت ايران  دانشگاه علم مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 14 - 

ويژه شاغلين نيروهاي 
شرايط در انتهاي  -مسلح 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 19747  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 7 -

 روزانه 19748  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 8 - 
 روزانه 19749  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 9 - 
 روزانه 19750  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 12 - 
 روزانه 19751  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 12 - 
 روزانه 19752  ماليردانشگاه  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 
 روزانه 19753  دانشگاه يزد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 
 - 4 

مهندسي برق گرايش مخابرات امن و 
 رمزنگاري

 روزانه 19754  دانشگاه تهران
پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
 فقط مرد

- 15 
برق گرايش مخابرات امن و مهندسي 
 رمزنگاري

 روزانه 19755  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

 - 4 
مهندسي برق گرايش مخابرات امن و 

 رمزنگاري
 روزانه 19756  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 10 
مهندسي برق گرايش مخابرات امن و 

 رمزنگاري
 روزانه 19757  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

- 10 
مخابرات امن و مهندسي برق گرايش 

 رمزنگاري
 روزانه 19758  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 8 
امن و مهندسي برق گرايش مخابرات 

 رمزنگاري
 روزانه 19759  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 5 
مهندسي برق گرايش مخابرات امن و 

 رمزنگاري
 روزانه 19760  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 روزانه 19761  دانشگاه تخصصي فّناوري هاي نوين آمل هاي مخابراتيمهندسي برق گرايش شبكه 10 - 
 روزانه 19762  دانشگاه تهران هاي مخابراتيبرق گرايش شبكه مهندسي 4 - 
 روزانه 19763  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي مخابراتيمهندسي برق گرايش شبكه 5 - 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 روزانه 19765  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مهندسي صدا 2 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 19764  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مهندسي صدا 8 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 19766  امام باقر(ع) دانشگاه اطالعات و امنيت ملي مهندسي مخابرات امنيتي - 19
دومنوبت  19767  دانشگاه اروميه مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 2 -   
 نوبت دوم 19768  دانشگاه اصفهان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 3 - 
 نوبت دوم 19769  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 2 - 
 نوبت دوم 19770  دانشگاه بيرجند مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 2 - 
 نوبت دوم 19771  دانشگاه تبريز مخابرات سيستم مهندسي برق گرايش 8 - 
 نوبت دوم 19772  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 4 - 

وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
 دانشگاهمشخصات و شرايط 

 نوبت دوم 26121  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 5 -

 نوبت دوم 19773  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 3 - 
 نوبت دوم 19774  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 5 - 
 نوبت دوم 19775  دانشگاه سمنان گرايش مخابرات سيستم مهندسي برق 4 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 19776  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 4 -
 نوبت دوم 19777  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 3 - 
 نوبت دوم 19778  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  سيستممهندسي برق گرايش مخابرات  2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 19779  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 2 -
 نوبت دوم 19780  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 8 - 
 نوبت دوم 19781  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  برق گرايش مخابرات سيستم مهندسي 8 - 
 نوبت دوم 19782  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 7 - 
 نوبت دوم 19783  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 5 - 
 نوبت دوم 19784  دانشگاه صنعتي قوچان گرايش مخابرات سيستممهندسي برق  5 - 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
تهاي شرايط در ان - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 19785  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 10 -

 نوبت دوم 19786  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 5 - 
 نوبت دوم 19787  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 5 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد 

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
 فقط مرد

 نوبت دوم 19788  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 7 -

 نوبت دوم 19789  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 2 - 
 نوبت دوم 19790  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 3 - 
 نوبت دوم 19791  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 1 - 
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 19792  دانشگاه يزد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 12 - 
 - 2 

مهندسي برق گرايش مخابرات امن و 
 رمزنگاري

 نوبت دوم 19793  دانشگاه تهران

 - 1 
مهندسي برق گرايش مخابرات امن و 

 رمزنگاري
 نوبت دوم 19794  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

تحصيل محل  -دفترچه 
 تهران

- 10 
مهندسي برق گرايش مخابرات امن و 

 رمزنگاري
 نوبت دوم 19795  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 - 2 
مهندسي برق گرايش مخابرات امن و 

 رمزنگاري
 نوبت دوم 19796  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

دومنوبت  19797  دانشگاه تهران هاي مخابراتيمهندسي برق گرايش شبكه 2 -   
 نوبت دوم 19798  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي مخابراتيمهندسي برق گرايش شبكه 3 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 19799  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مهندسي صدا 2 -
ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 -آموزش و پرورش 
 آموزش محور

 مجازي 19800  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 40 -

 مجازي 19801  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 40 - آموزش محور
 مجازي 19802  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 40 - آموزش محور

تحصيل پرديس محل 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19803  دانشگاه اروميه مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19804  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 4 -

 مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 7 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 پرديس خودگردان 19805  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل پرديس  -

 خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19806  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 7 -

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاهخودگردان 

 پرديس خودگردان 19807  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19808  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19809  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  برق گرايش مخابرات سيستممهندسي  3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19810  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19811  دانشگاه يزد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
مهندسي برق گرايش مخابرات امن و 

 رمزنگاري
 پرديس خودگردان 19812  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 غيرانتفاعي 19813  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19814  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 9 - فقط مرد

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط زن -

 غيرانتفاعي 19815  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 9 -
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 4مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 غيرانتفاعي 19816  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19817  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19818  قزوين -موسسه غيرانتفاعي اكباتان  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 2 - 
 غيرانتفاعي 19819  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 - 
 غيرانتفاعي 19820  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  گرايش مخابرات سيستممهندسي برق  8 - 

 مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 3 - فقط مرد
 -موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران) 

 غيرانتفاعي 19821  تهران
 غيرانتفاعي 19822  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 1 - 
 غيرانتفاعي 19823  اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 10 - 
 غيرانتفاعي 19824  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 5 - 
 غيرانتفاعي 19825  مشهد -خراسان  موسسه غيرانتفاعي مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 10 - 
 غيرانتفاعي 19826  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 13 - 
 غيرانتفاعي 19827  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 3 - 
 غيرانتفاعي 19828  اميركال بابل -غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان موسسه  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 10 - 
 - 20 

مهندسي برق گرايش مخابرات امن و 
 رمزنگاري

 غيرانتفاعي 19829  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد 

 ) 5مهندسي برق (كد ضريب  - 1251
 روزانه 19830  دانشگاه اراك مهندسي برق گرايش كنترل 7 -  

 روزانه 19831  دانشگاه اصفهان مهندسي برق گرايش كنترل 6 - 
 روزانه 19832  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي برق گرايش كنترل 4 - 
 روزانه 19833  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي برق گرايش كنترل 8 - 
 روزانه 19834  دانشگاه بيرجند مهندسي برق گرايش كنترل 12 - 
 روزانه 19835  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش كنترل 22 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 19836  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق گرايش كنترل 6 -

 روزانه 19837  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش كنترل 4 - 
 روزانه 19838  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش كنترل 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 19839  دانشگاه تفرش مهندسي برق گرايش كنترل 12 - 
 روزانه 19840  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش كنترل 14 - 
 روزانه 19841  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي برق گرايش كنترل 18 - 
 روزانه 19842  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي برق گرايش كنترل 10 - 
 روزانه 19843  دانشگاه زنجان مهندسي برق گرايش كنترل 7 - 
 روزانه 19844  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش كنترل 7 - 
 روزانه 19845  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان مهندسي برق گرايش كنترل 6 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 19846  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش كنترل 15 -
 روزانه 19847  دانشگاه شهركرد مهندسي برق گرايش كنترل 8 - 
 روزانه 19848  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي برق گرايش كنترل 9 - 

محل تحصيل پرديس فني 
و مهندسي شهيد عباسپور  روزانه 19849  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش كنترل 16 -

 روزانه 19850  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي برق گرايش كنترل 6 - 
 روزانه 19851  دانشگاه شيراز مهندسي برق گرايش كنترل 11 - 
 روزانه 19852  صنعتي اروميهدانشگاه  مهندسي برق گرايش كنترل 15 - 
 روزانه 19853  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق گرايش كنترل 12 - 
 روزانه 19854  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش كنترل 23 - 
 روزانه 19855  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق گرايش كنترل 14 - 
 روزانه 19856  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي برق گرايش كنترل 11 - 
 روزانه 19857  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 
 روزانه 19858  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي برق گرايش كنترل 9 - 
 روزانه 19859  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي برق گرايش كنترل 14 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 19860  دانشگاه صنعتي قم مهندسي برق گرايش كنترل 6 -
 روزانه 19861  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي برق گرايش كنترل 16 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 5مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 19862  دانشگاه صنعتي كرمانشاه مهندسي برق گرايش كنترل 9 - 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

به استخدام  مالك اشتر)
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 روزانه 19863  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش كنترل 10 -

 روزانه 19864  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق گرايش كنترل 8 - 
 روزانه 19865  دانشگاه صنعتي همدان برق گرايش كنترلمهندسي  11 - 
 روزانه 19866  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش كنترل 12 - 
 روزانه 19867  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش كنترل 10 - 

 روزانه 19868  دانشگاه قم مهندسي برق گرايش كنترل 15 - فقط مرد
 روزانه 19869  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش كنترل 8 - 
 روزانه 19870  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي برق گرايش كنترل 14 - 
 روزانه 19871  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش كنترل 6 - 
 روزانه 19872  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي برق گرايش كنترل 9 - 
 روزانه 19873  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  مهندسي برق گرايش كنترل 14 - 
 روزانه 19874  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي برق گرايش كنترل 10 - 

محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 19875  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي كنترل و عاليم 6 - مهندسي راه آهن

 نوبت دوم 19876  دانشگاه اراك مهندسي برق گرايش كنترل 3 - 
 نوبت دوم 19877  دانشگاه اصفهان مهندسي برق گرايش كنترل 4 - 
 نوبت دوم 19878  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي برق گرايش كنترل 1 - 
 نوبت دوم 19879  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي برق گرايش كنترل 2 - 
 نوبت دوم 19880  دانشگاه بيرجند مهندسي برق گرايش كنترل 6 - 
 نوبت دوم 19881  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش كنترل 14 - 

وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
 مشخصات و شرايط دانشگاه

 نوبت دوم 26122  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  برق گرايش كنترل مهندسي 6 -

 نوبت دوم 19882  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش كنترل 6 - 
 نوبت دوم 19883  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي برق گرايش كنترل 7 - 
 نوبت دوم 19884  تحصيل كرج)تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي  مهندسي برق گرايش كنترل 3 - 
 نوبت دوم 19885  دانشگاه زنجان مهندسي برق گرايش كنترل 2 - 
 نوبت دوم 19886  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش كنترل 1 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 19887  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش كنترل 4 -
محل تحصيل پرديس فني 

مهندسي شهيد عباسپورو   نوبت دوم 19888  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش كنترل 2 -
 نوبت دوم 19889  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق گرايش كنترل 4 - 
 نوبت دوم 19890  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق گرايش كنترل 14 - 
 نوبت دوم 19891  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  برق گرايش كنترلمهندسي  4 - 
 نوبت دوم 19892  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش كنترل 6 - 
 نوبت دوم 19893  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي برق گرايش كنترل 5 - 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
شرايط وزارت دفاع و 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 19894  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش كنترل 10 -
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 5(كد ضريب مهندسي برق  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 19895  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق گرايش كنترل 5 - 
 نوبت دوم 19896  همداندانشگاه صنعتي  مهندسي برق گرايش كنترل 4 - 
 نوبت دوم 19897  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش كنترل 3 - 
 نوبت دوم 19898  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش كنترل 3 - 
 نوبت دوم 19899  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش كنترل 4 - 
 نوبت دوم 19900  سنندج -كردستان  دانشگاه مهندسي برق گرايش كنترل 3 - 
 نوبت دوم 19901  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش كنترل 1 - 
 نوبت دوم 19902  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي برق گرايش كنترل 2 - 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي راه آهن

 نوبت دوم 19903  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي كنترل و عاليم 2 -

 مجازي 19904  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش كنترل 30 - آموزش محور
 مجازي 19905  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق گرايش كنترل 30 - آموزش محور
 مجازي 19906  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش كنترل 40 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19907  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش كنترل 5 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل پرديس  -

 خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19908  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش كنترل 8 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19909  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش كنترل 4 -
 پرديس خودگردان 19910  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش كنترل 7 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19911  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش كنترل 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19912  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي برق گرايش كنترل 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19913  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق گرايش كنترل 7 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19914  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش كنترل 3 -
 غيرانتفاعي 19915  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 
 غيرانتفاعي 19916  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مهندسي برق گرايش كنترل 10 - 
 غيرانتفاعي 19917  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 
 غيرانتفاعي 19918  موسسه غيرانتفاعي آمل مهندسي برق گرايش كنترل 5 - 
 غيرانتفاعي 19919  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  مهندسي برق گرايش كنترل 10 - 
 غيرانتفاعي 19920  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  گرايش كنترلمهندسي برق  14 - 

 مهندسي برق گرايش كنترل 3 - فقط مرد
 -موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران) 

 غيرانتفاعي 19921  تهران
 غيرانتفاعي 19922  كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  مهندسي برق گرايش كنترل 3 - 
 غيرانتفاعي 19923  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  مهندسي برق گرايش كنترل 2 - 
 غيرانتفاعي 19924  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  مهندسي برق گرايش كنترل 17 - 
 غيرانتفاعي 19925  قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  مهندسي برق گرايش كنترل 6 - 
 غيرانتفاعي 19926  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  مهندسي برق گرايش كنترل 12 - 
 غيرانتفاعي 19927  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  مهندسي برق گرايش كنترل 3 - 
 غيرانتفاعي 19928  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  مهندسي برق گرايش كنترل 8 - 

 ) 6مهندسي برق (كد ضريب  - 1251
 روزانه 19929  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 4 -  

 روزانه 19930  دانشگاه تبريز مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 14 - 
 روزانه 19931  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 7 - 
 روزانه 19932  تربيت مدرسدانشگاه  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 8 - فاقد خوابگاه
 روزانه 19933  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 9 - 
 روزانه 19934  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 12 - 
 روزانه 19935  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 5 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 6مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 19936  دانشگاه زنجان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 10 - 
 روزانه 19937  دانشگاه سمنان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 8 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 19938  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 15 -
 روزانه 19939  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 6 - 
 روزانه 19940  دانشگاه شيراز مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 5 - 
 روزانه 19941  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 8 - 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي پزشكي

 روزانه 19942  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 15 -
 روزانه 19943  تهران -طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 9 - 
 روزانه 19944  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 8 - 
 روزانه 19945  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 12 - 
 روزانه 19946  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 6 - 
 روزانه 19947  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 17 - 
 روزانه 19948  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 12 - 
 روزانه 19949  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 6 - 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي پزشكي

 روزانه 19950  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش اطالعات پزشكي 6 -
مهندسي پزشكي گرايش رايانش تصاوير پزشكي 5 -   روزانه 19951  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

مجري برنامه دانشكده 
 مهندسي برق است.

 روزانه 19952  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  دكتري پيوسته علوم و مهندسي اعصاب 2 -
 نوبت دوم 19953  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 2 - 
 نوبت دوم 19954  دانشگاه تبريز مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 10 - 
 نوبت دوم 19955  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 4 - 
 نوبت دوم 19956  دانشگاه زنجان گرايش بيوالكتريكمهندسي پزشكي  1 - 
 نوبت دوم 19957  دانشگاه سمنان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 1 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 19958  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 4 -
 نوبت دوم 19959  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 3 - 
 نوبت دوم 19960  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 3 - 
 نوبت دوم 19961  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 5 - 
 نوبت دوم 19962  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 4 - 
 نوبت دوم 19963  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 4 - 
 نوبت دوم 19964  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 5 - 
 نوبت دوم 19965  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 4 - 
 نوبت دوم 19966  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 2 - 
مهندسي پزشكي گرايش رايانش تصاوير پزشكي 2 -   نوبت دوم 19967  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
 مجازي 19968  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 40 - آموزش محور
 پرديس خودگردان 19969  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 8 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19970  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19971  دانشگاه شيراز بيوالكتريكمهندسي پزشكي گرايش  5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19972  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 6 -
 غيرانتفاعي 19973  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 - 

 غيرانتفاعي 19974  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 15 - فقط مرد
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 فقط زن -
 غيرانتفاعي 19975  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 15 -

 غيرانتفاعي 19976  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  بيوالكتريكمهندسي پزشكي گرايش  20 - 
 غيرانتفاعي 19977  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 - 
 غيرانتفاعي 19978  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 15 - 
 غيرانتفاعي 19979  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 5 - 
 غيرانتفاعي 19980  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 12 - 
 غيرانتفاعي 19981  ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 8 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 6مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 غيرانتفاعي 19982  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 10 - 
 غيرانتفاعي 19983  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 17 - 
 غيرانتفاعي 19984  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 10 - 
 غيرانتفاعي 19985  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 - 
 غيرانتفاعي 19986  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 - 
 غيرانتفاعي 19987  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 14 - 
 غيرانتفاعي 19988  رويان نور -غيرانتفاعي مازيار موسسه  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 3 - 

 ) 7مهندسي برق (كد ضريب  - 1251
 روزانه 19989  دانشگاه اراك مهندسي مكاترونيك 7 -  

 روزانه 19990  دانشگاه اصفهان مهندسي مكاترونيك 2 - 
 روزانه 19991  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكاترونيك 3 - 

محل تحصيل دانشكده 
 و فنون نوين علوم

 روزانه 19992  دانشگاه تهران مهندسي مكاترونيك 4 -
 روزانه 19993  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي مكاترونيك 8 - 
 روزانه 19994  دانشگاه سمنان مهندسي مكاترونيك 4 - 
 روزانه 19995  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكاترونيك 3 - 
 روزانه 19996  دانشگاه صنعتي اروميه مكاترونيكمهندسي  12 - 
 روزانه 19997  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكاترونيك 8 - 
 روزانه 19998  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكاترونيك 3 - 
 روزانه 19999  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكاترونيك 2 - 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

 دفترچه

 مهندسي مكاترونيك 6 -
(محل تحصيل شاهين  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 روزانه 20000  شهر اصفهان)

 روزانه 20001  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي مكاترونيك 11 - 
 مهندسي مكاترونيك 15 - 

اردبيل (محل تحصيل  -دانشگاه محقق اردبيلي 
 روزانه 20002  دانشكده فناوري هاي نوين شهرستان نمين)

 روزانه 20003  نيشابوردانشگاه  مهندسي مكاترونيك 6 - 
 روزانه 20004  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  مهندسي مكاترونيك 15 - 
 روزانه 20005  مجتمع آموزش عالي بم مهندسي مكاترونيك 6 - 
 نوبت دوم 20006  دانشگاه اراك مهندسي مكاترونيك 3 - 
 نوبت دوم 20007  دانشگاه اصفهان مهندسي مكاترونيك 1 - 

تحصيل دانشكده محل 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 20008  دانشگاه تهران مهندسي مكاترونيك 1 -
 نوبت دوم 20009  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكاترونيك 2 - 
 نوبت دوم 20010  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكاترونيك 3 - 

پذيرفته شدگان در "
بودن شرايط  صورت دارا

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

 دفترچه

 مهندسي مكاترونيك 6 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 نوبت دوم 20011  ن)شهر اصفها
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 ) 7مهندسي برق (كد ضريب  - 1251 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 20012  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي مكاترونيك 2 - 
 نوبت دوم 20013  دانشگاه نيشابور مكاترونيكمهندسي  3 - 
 نوبت دوم 20014  مجتمع آموزش عالي بم مهندسي مكاترونيك 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20015  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكاترونيك 3 -

 مهندسي مكاترونيك 4 - 
 دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان

 پرديس خودگردان 20016  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 20017  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكاترونيك 1 - 

 غيرانتفاعي 20018  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي مكاترونيك 10 - فقط مرد
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 فقط زن -
 غيرانتفاعي 20019  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي مكاترونيك 5 -

 غيرانتفاعي 20020  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  مهندسي مكاترونيك 5 - 
 ) 8مهندسي برق (كد ضريب  - 1251

محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 20021  تهران دانشگاه مهندسي هوا فضا گرايش فناوري ماهواره 1 -  علوم و فنون نوين

محل تحصيل  -فقط مرد 
دانشكده فناوري هاي 

 نوين
- 9 

 -مهندسي فناوري ماهواره گرايش برق 
 مخابرات

 روزانه 20022  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 20023  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش فناوري ماهواره 1 -

محل تحصيل  -فقط مرد 
دانشكده فناوري هاي 

 نوين
- 3 

 -مهندسي فناوري ماهواره گرايش برق 
 مخابرات

 نوبت دوم 20024  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 ) 1مهندسي نفت (كد ضريب  - 1253
محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 20025  تهراندانشگاه  مهندسي نفت گرايش اكتشاف 5 -  مهندسي معدن تهران

 روزانه 20026  دانشگاه سمنان مهندسي نفت گرايش اكتشاف 5 - 
توضيحات در انتهاي دفترچه 

 محل تحصيل واحد آبادان -
 روزانه 20027  دانشگاه صنعت نفت مهندسي نفت گرايش اكتشاف 14 -

 روزانه 20028  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نفت گرايش اكتشاف 5 - 
 روزانه 20029  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش اكتشاف 6 - 
 روزانه 20030  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش اكتشاف 5 - 
 روزانه 20031  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي نفت گرايش اكتشاف 12 - 
 روزانه 20032  دانشگاه يزد مهندسي نفت گرايش اكتشاف 7 - 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي معدن تهران

 نوبت دوم 20033  دانشگاه تهران مهندسي نفت گرايش اكتشاف 3 -
 نوبت دوم 20034  دانشگاه سمنان مهندسي نفت گرايش اكتشاف 1 - 
 نوبت دوم 20035  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نفت گرايش اكتشاف 4 - 
 نوبت دوم 20036  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش اكتشاف 2 - 
 نوبت دوم 20037  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي نفت گرايش اكتشاف 1 - 
 نوبت دوم 20038  دانشگاه يزد مهندسي نفت گرايش اكتشاف 3 - 
 پرديس خودگردان 20039  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش اكتشاف 2 - 

 ) 2مهندسي نفت (كد ضريب  - 1253
 روزانه 20040  دانشگاه تهران مهندسي نفت گرايش حفاري 4 -  

 روزانه 20041  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي نفت گرايش حفاري 12 - 
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 فقط مرد -
 روزانه 20042  دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل واحد اهواز) مهندسي نفت گرايش حفاري 13 -

 روزانه 20043  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش حفاري 5 - 
 روزانه 20044  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش حفاري 5 - 
 روزانه 20045  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي نفت گرايش حفاري 10 - 
 روزانه 20046  تهران -صنعتي شريف دانشگاه  مهندسي نفت گرايش حفاري 4 - 
 روزانه 20047  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي نفت گرايش حفاري 1 - فاقد خوابگاه
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 ) 2مهندسي نفت (كد ضريب  - 1253 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 20048  دانشگاه تهران برداريمهندسي نفت گرايش بهره 4 - 
 روزانه 20049  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  برداريمهندسي نفت گرايش بهره 9 - 
 روزانه 20050  دانشگاه شيراز برداريمهندسي نفت گرايش بهره 7 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 20051  دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل واحد اهواز) برداريمهندسي نفت گرايش بهره 15 -
 روزانه 20052  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  برداريمهندسي نفت گرايش بهره 5 - 
 روزانه 20053  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  برداريمهندسي نفت گرايش بهره 5 - 
 روزانه 20054  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  برداريگرايش بهرهمهندسي نفت  4 - 
 روزانه 20055  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  برداريمهندسي نفت گرايش بهره 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20056  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش تجهيزات نفت 5 - 
 نوبت دوم 20057  دانشگاه تهران مهندسي نفت گرايش حفاري 2 - 
 نوبت دوم 20058  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش حفاري 2 - 
 نوبت دوم 20059  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي نفت گرايش حفاري 1 - 
 نوبت دوم 20060  دانشگاه تهران برداريمهندسي نفت گرايش بهره 2 - 
 نوبت دوم 20061  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  برداريبهرهمهندسي نفت گرايش  2 - 
 پرديس خودگردان 20062  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش حفاري 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20063  دانشگاه شيراز برداريمهندسي نفت گرايش بهره 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20064  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  برداريمهندسي نفت گرايش بهره 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20065  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش تجهيزات نفت 2 -

 ) 3مهندسي نفت (كد ضريب  - 1253
 روزانه 20066  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي نفت گرايش مخازن 6 -  
 روزانه 20067  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي نفت گرايش مخازن 6 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20068  دانشگاه تهران مهندسي نفت گرايش مخازن 8 - 
 روزانه 20069  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي نفت گرايش مخازن 10 - 
 روزانه 20070  دانشگاه سمنان مهندسي نفت گرايش مخازن 5 - 
 روزانه 20071  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي نفت گرايش مخازن 9 - 
 روزانه 20072  دانشگاه شيراز مهندسي نفت گرايش مخازن 10 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 20073  تحصيل واحد اهواز) دانشگاه صنعت نفت (محل مهندسي نفت گرايش مخازن 15 -
 روزانه 20074  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نفت گرايش مخازن 6 - 
 روزانه 20075  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش مخازن 8 - 
 روزانه 20076  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش مخازن 11 - 
 روزانه 20077  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  گرايش مخازنمهندسي نفت  8 - 
 روزانه 20078  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي نفت گرايش مخازن 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20079  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي نفت گرايش مخازن 14 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه 
 آبادانمحل تحصيل واحد  -

 روزانه 20080  دانشگاه صنعت نفت مديريت مخازن هيدروكربوري 8 -
 نوبت دوم 20081  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي نفت گرايش مخازن 3 - 
 نوبت دوم 20082  دانشگاه تهران مهندسي نفت گرايش مخازن 3 - 
 نوبت دوم 20083  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي نفت گرايش مخازن 3 - 
 نوبت دوم 20084  دانشگاه سمنان مهندسي نفت گرايش مخازن 1 - 
 نوبت دوم 20085  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نفت گرايش مخازن 3 - 
 نوبت دوم 20086  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش مخازن 4 - 
 نوبت دوم 20087  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي نفت گرايش مخازن 3 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20088  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي نفت گرايش مخازن 10 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20089  دانشگاه شيراز مهندسي نفت گرايش مخازن 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20090  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش مخازن 3 -
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  ) 1مهندسي پليمر (كد ضريب  - 1255

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 20091  دانشگاه اراك گرايش فراورشمهندسي پليمر  6 -  

 روزانه 20092  دانشگاه اصفهان مهندسي پليمر گرايش فراورش 5 - 
 مهندسي پليمر گرايش فراورش 6 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 20093  كرمان

 روزانه 20094  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر گرايش فراورش 4 - 
 روزانه 20095  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر گرايش فراورش 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20097  دانشگاه تهران مهندسي پليمر گرايش فراورش 8 - 
 مهندسي پليمر گرايش فراورش 8 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني كاسپين 
 روزانه 20096  واقع در رضوان شهر استان گيالن)

 روزانه 20098  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي پليمر گرايش فراورش 8 - 
 روزانه 20099  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي پليمر گرايش فراورش 9 - 
 مهندسي پليمر گرايش فراورش 15 - 

تهران (محل تحصيل  -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 روزانه 20101  پرديس بندر ماهشهر)

 روزانه 20100  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش فراورش 15 - 
 روزانه 20102  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش فراورش 18 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 20103  دانشگاه صنعتي قم مهندسي پليمر گرايش فراورش 12 -
 روزانه 20104  گرگان -دانشگاه گلستان  گرايش فراورشمهندسي پليمر  14 - 
 روزانه 20105  دانشگاه مراغه مهندسي پليمر گرايش فراورش 10 - 
 روزانه 20106  دانشگاه يزد مهندسي پليمر گرايش فراورش 7 - 
 روزانه 20107  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي مهندسي پليمر گرايش فراورش 4 - 
 روزانه 20108  دانشگاه بناب گرايش نانو فناوري مهندسي پليمر 13 - 
 روزانه 20109  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش نانو فناوري 7 - 

محل اجراي پروژه 
پژوهشكده رنگ و پليمر 

 مي باشد
 روزانه 20110  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش نانو فناوري 1 -

اجراي پروژه محل 
پژوهشكده فناوري هاي نو 

 مي باشد
 روزانه 20111  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش نانو فناوري 1 -

 روزانه 20112  دانشگاه بناب مهندسي پليمر گرايش طراحي مولكولي 13 - 
محل تحصيل دانشكده 

 شيمي
 روزانه 20113  تبريز دانشگاه مهندسي پليمر گرايش طراحي مولكولي 4 -

 مهندسي پليمر گرايش طراحي مولكولي 4 - 
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 

 روزانه 20114  كرمان
 روزانه 20115  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي مهندسي پليمر گرايش طراحي مولكولي 3 - 

پژوهش اين دوره، با 
حمايت صنعت الستيك 

 خواهد بود.
 روزانه 20116  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر گرايش الستيك 3 -

پژوهش  -فاقد خوابگاه 
اين دوره، با حمايت 

صنعت الستيك خواهد 
 بود.

 روزانه 20117  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر گرايش الستيك 2 -

 نوبت دوم 20118  دانشگاه اراك مهندسي پليمر گرايش فراورش 3 - 
 نوبت دوم 20119  دانشگاه اصفهان پليمر گرايش فراورش مهندسي 2 - 
 مهندسي پليمر گرايش فراورش 2 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 نوبت دوم 20120  كرمان

 نوبت دوم 20121  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر گرايش فراورش 2 - 
 مهندسي پليمر گرايش فراورش 4 - 

تهران (محل تحصيل دانشكده فني كاسپين دانشگاه 
 نوبت دوم 20122  واقع در رضوان شهر استان گيالن)

 نوبت دوم 20123  دانشگاه تهران مهندسي پليمر گرايش فراورش 3 - 
 نوبت دوم 20124  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي پليمر گرايش فراورش 6 - 
 نوبت دوم 20125  تبريز -سهند  دانشگاه صنعتي مهندسي پليمر گرايش فراورش 8 - 
 نوبت دوم 20126  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي پليمر گرايش فراورش 2 - 
 نوبت دوم 20127  دانشگاه يزد مهندسي پليمر گرايش فراورش 3 - 



 
 

 293  

 

  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي پليمر (كد ضريب  - 1255 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
محل تحصيل دانشكده 

 نوبت دوم 20128  دانشگاه تبريز مهندسي پليمر گرايش طراحي مولكولي 2 - شيمي

 مهندسي پليمر گرايش طراحي مولكولي 1 - 
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 

 نوبت دوم 20129  كرمان
پژوهش اين دوره، با 

حمايت صنعت الستيك 
 خواهد بود.

 نوبت دوم 20130  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر گرايش الستيك 2 -

محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 20131  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش فراورش 8 - خودگردان دانشگاه

 ) 2پليمر (كد ضريب مهندسي  - 1255
 روزانه 20132  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 3 -  
 روزانه 20133  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20134  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 7 - 
 روزانه 20135  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 7 - 
 روزانه 20136  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 3 - 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
دانشگاه صنعتي سايت 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 روزانه 20137  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي پليمر گرايش كامپوزيت 5 -

 نوبت دوم 20138  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 1 - 
 نوبت دوم 20139  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 3 - 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 20140  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي پليمر گرايش كامپوزيت 5 -

 ) 1مهندسي معماري كشتي (كد ضريب  - 1256
 روزانه 20141  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  معماري كشتي گرايش سازه كشتي 6 -  

 روزانه 20142  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  معماري كشتي گرايش سازه كشتي 15 - 
 روزانه 20143  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  معماري كشتي گرايش سازه كشتي 11 - 
 روزانه 20144  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل معماري كشتي گرايش سازه كشتي 4 - 
 نوبت دوم 20145  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  كشتي معماري كشتي گرايش سازه 4 - 
 نوبت دوم 20146  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل معماري كشتي گرايش سازه كشتي 3 - 
 پرديس خودگردان 20147  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  معماري كشتي گرايش سازه كشتي 5 - 

 ) 2مهندسي معماري كشتي (كد ضريب  - 1256
 روزانه 20148  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 11 -  

 روزانه 20149  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 7 - 
 روزانه 20150  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 15 - 

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيروهاي مسلح 

شرايط در  -ميباشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 20151  نوشهر -دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 6 -

 نوبت دوم 20152  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 8 - 
 نوبت دوم 20153  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 2 - 

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيروهاي مسلح 

شرايط در  -ميباشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 20154  نوشهر -خميني (ره ) دانشگاه علوم دريايي امام  معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 6 -

 پرديس خودگردان 20155  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 6 - 
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  ) 3مهندسي معماري كشتي (كد ضريب  - 1256

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 20 
معماري كشتي گرايش مهندسي ساخت در 

 صنايع دريايي

تهران (محل تحصيل  -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 روزانه 20156  پرديس بندرعباس)

 ) 1مهندسي شيمي (كد ضريب  - 1257
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 5 -    روزانه 20157  دانشگاه اراك

مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 3 -   روزانه 20158  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 2 - فاقد خوابگاه  روزانه 20159  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 13 -   روزانه 20160  بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 8 -   روزانه 20161  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 9 -   روزانه 20162  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 6 -   روزانه 20163  دانشگاه شيراز
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 12 -   روزانه 20164  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 12 -   روزانه 20165  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 6 -   روزانه 20166  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 1 - فاقد خوابگاه  روزانه 20167  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 4 -  روزانه 20168  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 7 -   روزانه 20169  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 14 -   روزانه 20170  دانشگاه صنعتي همدان
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 10 -   روزانه 20171  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 8 -   روزانه 20172  دانشگاه كاشان
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 11 -   روزانه 20173  سنندج -دانشگاه كردستان 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 11 -   روزانه 20174  مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين
 روزانه 20175  دانشگاه اراك مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 21 - 
 روزانه 20176  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 4 - 
 روزانه 20177  دانشگاه ايالم مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - 
 روزانه 20178  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - 
 روزانه 20179  دانشگاه تربيت مدرس جداسازيمهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي  2 - فاقد خوابگاه
 مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 12 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني فومن 
 روزانه 20180  واقع در فومن استان گيالن)

 مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 16 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني كاسپين 

 روزانه 20181  در رضوان شهر استان گيالن)واقع 
 روزانه 20182  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - 
 روزانه 20183  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 7 - 
 روزانه 20184  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 10 - 
 روزانه 20185  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 9 - 
 روزانه 20186  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 11 - 
 روزانه 20187  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 4 - 
 روزانه 20188  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 16 - 
 روزانه 20189  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 10 - 
 روزانه 20190  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 7 - 
 روزانه 20191  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازيمهندسي  17 - 
 روزانه 20192  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 14 - 
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 ) 1مهندسي شيمي (كد ضريب  - 1257 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 20193  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 8 - 
 روزانه 20194  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20195  دانشگاه صنعتي قوچان گرايش فرآيندهاي جداسازيمهندسي شيمي  16 - 
 روزانه 20196  دانشگاه صنعتي كرمانشاه مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 13 - 
 روزانه 20197  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 9 - 
 روزانه 20198  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  جداسازيمهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي  10 - 
 روزانه 20199  بهشهر -دانشگاه علم و فّناوري مازندران  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 22 - 
 روزانه 20200  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 10 - 
 روزانه 20201  دانشگاه كاشان فرآيندهاي جداسازيمهندسي شيمي گرايش  9 - 
 روزانه 20202  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - 
 روزانه 20203  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 8 - 
 روزانه 20204  اردبيل -اردبيلي دانشگاه محقق  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 22 - 
 روزانه 20205  دانشگاه ياسوج مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 11 - 
 روزانه 20206  دانشگاه يزد مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 8 - 
 روزانه 20207  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - 
 روزانه 20208  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 5 - 
 روزانه 20209  دانشگاه بجنورد مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 12 - 
 روزانه 20210  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 6 - 
 روزانه 20211  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 3 - 
 روزانه 20212  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20213  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 22 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 شرايط در انتهاي دفترچه -
 روزانه 20214  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  طراحي فرآيندمهندسي شيمي گرايش  12 -

 روزانه 20215  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 13 - 
 روزانه 20216  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 15 - 
 روزانه 20217  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 10 - 
 روزانه 20218  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 14 - 
 روزانه 20219  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 8 - 
 روزانه 20220  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 25 - 
 روزانه 20221  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 16 - 
 روزانه 20222  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 8 - 
 روزانه 20223  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 9 - 
 روزانه 20224  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  فرآيندمهندسي شيمي گرايش طراحي  12 - 
 روزانه 20225  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 4 - 
 روزانه 20226  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 1 - فاقد خوابگاه

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاه در شهر صدرا

 روزانه 20227  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 12 -
 روزانه 20228  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 16 - 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

اشتر) به استخدام مالك 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 روزانه 20229  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 4 -

 روزانه 20230  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 7 - 
 روزانه 20231  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 22 - 
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 ) 1مهندسي شيمي (كد ضريب  - 1257 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 20232  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش طراحي فرآيند مهندسي 12 - 
 روزانه 20233  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 5 - 
 روزانه 20234  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 20 - 
 روزانه 20235  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 9 - 
 روزانه 20236  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 11 - 
 روزانه 20237  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 23 - 
 روزانه 20238  دانشگاه ياسوج مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 11 - 
 روزانه 20239  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 3 - 
 - 1 

سازي، مهندسي شيمي گرايش مدل
 سازي و كنترلشبيه

 روزانه 20240  دانشگاه سمنان

 - 4 
سازي، مهندسي شيمي گرايش مدل

 سازي و كنترلشبيه
 روزانه 20241  دانشگاه شيراز

 - 8 
سازي، شيمي گرايش مدلمهندسي 

 سازي و كنترلشبيه
 روزانه 20242  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 1 - فاقد خوابگاه
سازي، مهندسي شيمي گرايش مدل

 سازي و كنترلشبيه
 روزانه 20243  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 - 8 
سازي، مهندسي شيمي گرايش مدل

 سازي و كنترلشبيه
 روزانه 20244  تهران -ايران دانشگاه علم و صنعت 

 - 5 
سازي، مهندسي شيمي گرايش مدل

 سازي و كنترلشبيه
 روزانه 20245  دانشگاه فردوسي مشهد

 روزانه 20246  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 4 - 
 روزانه 20247  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 3 - 
 روزانه 20248  دانشگاه تهران گرايش محيط زيستمهندسي شيمي  4 - 
 روزانه 20249  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 6 - 
 روزانه 20250  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 7 - 
 روزانه 20251  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 7 - 
 روزانه 20252  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  گرايش محيط زيست مهندسي شيمي 7 - 
 روزانه 20253  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 17 - 
 روزانه 20254  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 6 - 
 روزانه 20255  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20256  دانشگاه صنعتي كرمانشاه مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 13 - 
 روزانه 20257  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 11 - 
 روزانه 20258  دانشگاه تهران  مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 4 - 
 روزانه 20259  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 11 - 
 روزانه 20260  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 10 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 20261  واحد اهواز)دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل  مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 15 -
محل تحصيل پرديس 
 دانشگاه در شهر صدرا

 روزانه 20262  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 12 -
 روزانه 20263  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 8 - 
 مهندسي شيمي گرايش صنايع پتروشيمي 15 - 

تهران (محل تحصيل  -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 روزانه 20264  پرديس بندر ماهشهر)

 روزانه 20265  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 4 - 
 روزانه 20266  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 5 - 
 - 8 

 مهندسي شيمي گرايش صنايع شيميايي
 معدني

 روزانه 20267  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
 روزانه 20268  دانشگاه بناب مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 14 - 
 روزانه 20269  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 3 - 
 روزانه 20270  دانشگاه زنجان مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 13 - 
 روزانه 20271  دانشگاه سمنان شيمي گرايش نانوفناوريمهندسي  10 - 

محل تحصيل دانشكده 
 فناوري هاي نوين

 روزانه 20272  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 20 -
 روزانه 20273  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 6 - 
 روزانه 20274  كاشاندانشگاه  مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 6 - 



 
 

 297  

 

  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي شيمي (كد ضريب  - 1257 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 20275  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 7 - 
 روزانه 20276  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش پليمر 3 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 شرايط در انتهاي دفترچه -
 روزانه 20277  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي شيمي گرايش پليمر 12 -

 روزانه 20278  بوشهر -خليج فارس  دانشگاه مهندسي شيمي گرايش پليمر 3 - 
 روزانه 20279  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي شيمي گرايش پليمر 6 - 
 روزانه 20280  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش پليمر 5 - 
 روزانه 20281  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش پليمر 5 - 
 روزانه 20282  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي شيمي گرايش پليمر 9 - 
 روزانه 20283  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش پليمر 8 - 
 روزانه 20284  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش پليمر 6 - 
 روزانه 20285  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش پليمر 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20286  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 8 - 

با همكاري پژوهشگاه 
 رنگ

 روزانه 20287  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 3 -
 روزانه 20288  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش پليمر 9 - 
 روزانه 20289  دانشگاه كاشان گرايش پليمرمهندسي شيمي  5 - 
 روزانه 20290  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 10 - 
 روزانه 20291  دانشگاه تبريز هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 3 - 
 روزانه 20292  دانشگاه سمنان هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 6 - 
 روزانه 20293  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 15 - 
 روزانه 20294  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 8 - 
 روزانه 20295  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 7 - 
 روزانه 20296  رشت -دانشگاه گيالن  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 6 - 
 روزانه 20297  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 22 - 
 روزانه 20298  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 12 - 
 روزانه 20299  دانشگاه تربيت مدرس گرايش زيست پزشكيمهندسي شيمي  3 - 

با همكاري پژوهشگاه ملي 
مهندسي ژنتيك و زيست 

 فناوري
 روزانه 20300  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 2 -

 روزانه 20301  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 2 - فاقد خوابگاه
دانشكده محل تحصيل 

 علوم و فنون نوين
 روزانه 20302  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 6 -

 روزانه 20303  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 6 - 
 روزانه 20304  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20305  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش مهندسي انرژي 3 - 
 روزانه 20306  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش مهندسي انرژي 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20307  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش مهندسي انرژي 6 - 
 روزانه 20308  تهران -شهيد بهشتي  دانشگاه اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 8 - 
 روزانه 20309  دانشگاه شيراز اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 3 - 
 روزانه 20310  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش مهندسي چرخه سوختمهندسي هسته 6 - 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

 روزانه 20311  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  سوختاي گرايش مهندسي چرخه مهندسي هسته 4 -

محل تحصيل  -فاقد خوابگاه 
 دانشكده مهندسي انرژي

 روزانه 20312  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش مهندسي چرخه سوختمهندسي هسته 4 -

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 3 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 انرژيتكنولوژي 
 روزانه 20313  دانشگاه تهران

 - 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 20314  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 20315  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل  -فاقد خوابگاه 
تحصيل دانشكده مهندسي

 انرژي
- 1 

هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 20316  تهران -صنعتي شريف دانشگاه 

 - 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 20317  دانشگاه كاشان

 - 3 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 20318  كرمان

محل تحصيل دانشكده 
 تهران محيط زيست

- 2 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 روزانه 20319  دانشگاه تهران

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

- 3 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 روزانه 20320  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل  -فاقد خوابگاه 
تحصيل دانشكده مهندسي

 انرژي
- 2 

هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

 روزانه 20321  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 - 8 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 20322  دانشگاه تخصصي فّناوري هاي نوين آمل

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 2 
گرايش هاي انرژي مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 20323  دانشگاه تهران

 - 2 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 20324  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 20325  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 5 - فقط مرد
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 20326  دانشگاه قم

محل تحصيل دانشكده 
علوم و فناوري هاي بين 

 رشته اي
 روزانه 20327  دانشگاه تربيت مدرس هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 1 -

محل  -فاقد خوابگاه 
تحصيل دانشكده علوم و 

رشته اي فناوري هاي بين
 روزانه 20328  دانشگاه تربيت مدرس هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 1 -

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 روزانه 20329  دانشگاه تهران هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 2 -
 روزانه 20330  مشكين دشت كرج -پژوهشگاه مواد و انرژي  هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 3 - 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 2 -   نوبت دوم 20331  دانشگاه اراك
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 5 -   نوبت دوم 20332  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 2 -   نوبت دوم 20333  بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
گرايش ترموسينتيك و كاتاليستمهندسي شيمي  4 -   نوبت دوم 20334  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 4 -  نوبت دوم 20335  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 5 -   نوبت دوم 20336  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
و كاتاليستمهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك  4 -   نوبت دوم 20337  دانشگاه صنعتي همدان
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 3 -   نوبت دوم 20338  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 2 -   نوبت دوم 20339  دانشگاه كاشان
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 20340  دانشگاه اراك مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 10 - 
 نوبت دوم 20341  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 2 - 
 نوبت دوم 20342  دانشگاه ايالم مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 5 - 
 مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 5 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني فومن 
 نوبت دوم 20343  واقع در فومن استان گيالن)

 مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 8 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني كاسپين 

 نوبت دوم 20344  واقع در رضوان شهر استان گيالن)
 نوبت دوم 20345  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - 
 نوبت دوم 20346  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 2 - 
 نوبت دوم 20347  دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي مهندسي 6 - 
 نوبت دوم 20348  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 7 - 
 نوبت دوم 20349  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 2 - 
 نوبت دوم 20350  دانشگاه صنعتي قوچان فرآيندهاي جداسازيمهندسي شيمي گرايش  5 - 
 نوبت دوم 20351  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 6 - 
 نوبت دوم 20352  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 6 - 
 نوبت دوم 20353  بهشهر -دانشگاه علم و فّناوري مازندران  فرآيندهاي جداسازيمهندسي شيمي گرايش  5 - 
 نوبت دوم 20354  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - 
 نوبت دوم 20355  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 4 - 
 نوبت دوم 20356  گرگان -دانشگاه گلستان  جداسازيمهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي  2 - 
 نوبت دوم 20357  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 2 - 
 نوبت دوم 20358  دانشگاه ياسوج مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 4 - 
 نوبت دوم 20359  دانشگاه يزد مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - 
 نوبت دوم 20360  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - 
 نوبت دوم 20361  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 2 - 
 نوبت دوم 20362  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 4 - 
 نوبت دوم 20363  دانشگاه تربيت مدرس طراحي فرآيند مهندسي شيمي گرايش 5 - 
 نوبت دوم 20364  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 10 - 
 نوبت دوم 20365  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 3 - 
دومنوبت  20366  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 2 -   
 نوبت دوم 20367  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 5 - 
 نوبت دوم 20368  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 4 - 
 نوبت دوم 20369  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 5 - 

پذيرفته شدگان در "
بودن شرايط  صورت دارا

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 20370  اشتر دانشگاه صنعتي مالك مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 4 -

 نوبت دوم 20371  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 4 - 
 نوبت دوم 20372  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 8 - 
دومنوبت  20373  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 4 -   
 نوبت دوم 20374  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 2 - 
 نوبت دوم 20375  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 1 - 
 نوبت دوم 20376  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 3 - 
 نوبت دوم 20377  دانشگاه ياسوج فرآيندمهندسي شيمي گرايش طراحي  4 - 
 نوبت دوم 20378  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 3 - 
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 1 
سازي، مهندسي شيمي گرايش مدل

 سازي و كنترلشبيه
 نوبت دوم 20379  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 2 
سازي، مهندسي شيمي گرايش مدل

 سازي و كنترلشبيه
 نوبت دوم 20380  دانشگاه فردوسي مشهد

 نوبت دوم 20381  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 2 - 
 نوبت دوم 20382  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 2 - 
 نوبت دوم 20383  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 2 - 
 نوبت دوم 20384  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 2 - 
 نوبت دوم 20385  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 8 - 
 نوبت دوم 20386  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 1 - 
 نوبت دوم 20387  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 2 - 
 نوبت دوم 20388  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 2 - 
 نوبت دوم 20389  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 1 - 
 نوبت دوم 20390  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 2 - 
 - 1 

مهندسي شيمي گرايش صنايع شيميايي 
 معدني

 نوبت دوم 20391  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
 نوبت دوم 20392  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 2 - 
 نوبت دوم 20393  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 1 - 
 نوبت دوم 20394  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 2 - 
 نوبت دوم 20395  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 2 - 
 نوبت دوم 20396  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش پليمر 2 - 
 نوبت دوم 20397  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش پليمر 3 - 
 نوبت دوم 20398  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 3 - 
 نوبت دوم 20399  مشهددانشگاه فردوسي  مهندسي شيمي گرايش پليمر 3 - 
 نوبت دوم 20400  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش پليمر 2 - 
 نوبت دوم 20401  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 3 - 
 نوبت دوم 20402  دانشگاه تبريز هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 2 - 
 نوبت دوم 20403  دانشگاه سمنان انتقالهاي مهندسي شيمي گرايش پديده 2 - 
 نوبت دوم 20404  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 3 - 
 نوبت دوم 20405  رشت -دانشگاه گيالن  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 1 - 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 20406  دانشگاه تهران زيست پزشكيمهندسي شيمي گرايش  4 -

 - 1 
اي گرايش مهندسي چرخه مهندسي هسته

 سوخت
 نوبت دوم 20407  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 2 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 نوبت دوم 20408  دانشگاه تهران

 - 1 
هاي انرژي گرايش انرژي و سيستممهندسي 

 محيط زيست

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 نوبت دوم 20409  كرمان

محل تحصيل دانشكده 
 محيط زيست تهران

- 2 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 نوبت دوم 20410  دانشگاه تهران

محل تحصيل دانشكده 
 نوينعلوم و فنون 

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 نوبت دوم 20411  دانشگاه تهران

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 20412  دانشگاه تهران هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 1 -

مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 20 - آموزش محور  مجازي 20413  دانشگاه كاشان
 مجازي 20414  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 40 - آموزش محور
 مجازي 20415  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 40 - آموزش محور
 مجازي 20416  تهران -صنعت ايران دانشگاه علم و  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 40 - آموزش محور
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 2 -   پرديس خودگردان 20417  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20418  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 5 -

پرديس محل تحصيل 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20419  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 5 -
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كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20420  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 7 -
 پرديس خودگردان 20421  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاهخودگردان 

 پرديس خودگردان 20422  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 9 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20423  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 5 -

محل تحصيل پرديس 
دانشگاه تبريزخودگردان   پرديس خودگردان 20424  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 3 -

 پرديس خودگردان 20425  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 2 - 
محل تحصيل پرديس 
 دانشگاه در شهر صدرا

 پرديس خودگردان 20426  صنعتي شيرازدانشگاه  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20427  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 10 -
 پرديس خودگردان 20428  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 2 - 
 پرديس خودگردان 20429  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  زيستمهندسي شيمي گرايش محيط  1 - 

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاه در شهر صدرا

 پرديس خودگردان 20430  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 6 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 20431  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20432  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 5 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 20433  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش پليمر 2 -

 محل تحصيل پرديس
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20434  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش پليمر 1 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 20435  دانشگاه تبريز هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20436  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي انرژيمهندسي شيمي گرايش  5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20437  دانشگاه شيراز اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 -

 - 2 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 20438  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پيام نور 20439  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 8 - 
 - 8 

سازي، مهندسي شيمي گرايش مدل
 سازي و كنترلشبيه

نور پيام 20440  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران   

 پيام نور 20441  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 8 - 
 پيام نور 20442  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 8 - 
 پيام نور 20443  شمالتهران  -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 8 - 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 7 -   غيرانتفاعي 20444  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال 
 غيرانتفاعي 20445  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 7 - 
 غيرانتفاعي 20446  اصفهان -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي موسسه  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 13 - 
 غيرانتفاعي 20447  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 18 - 
 غيرانتفاعي 20448  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 10 - 
 غيرانتفاعي 20449  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  گرايش طراحي فرآيندمهندسي شيمي  7 - 
 غيرانتفاعي 20450  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 16 - 
 غيرانتفاعي 20451  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 5 - 
 غيرانتفاعي 20452  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 7 - 
 غيرانتفاعي 20453  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 7 - 
 غيرانتفاعي 20454  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 1 - 
 غيرانتفاعي 20455  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 5 - 
 غيرانتفاعي 20456  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي شيمي گرايش پليمر 7 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي شيمي (كد ضريب  - 1257 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 غيرانتفاعي 20457  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  مهندسي شيمي گرايش پليمر 2 - 
 غيرانتفاعي 20458  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي شيمي گرايش مهندسي انرژي 10 - 
 - 4 

هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 غيرانتفاعي 20459  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي 

 - 4 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 غيرانتفاعي 20460  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي 

 - 5 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 غيرانتفاعي 20461  بابل -صنعتي مازندران  موسسه غيرانتفاعي

 ) 1مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259
 روزانه 20462  دانشگاه اروميه هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 14 -  

 روزانه 20463  دانشگاه اصفهان هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 4 - 
 روزانه 20464  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  هاسازي سيستمبهينهمهندسي صنايع گرايش  20 - فقط زن

 روزانه 20465  دانشگاه بجنورد هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 12 - 
 روزانه 20466  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 6 - 
 روزانه 20467  دانشگاه تربيت مدرس هاسازي سيستمگرايش بهينهمهندسي صنايع  7 - 
 روزانه 20468  دانشگاه تربيت مدرس هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 5 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20469  دانشگاه تفرش هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 15 - 
 هاسيستمسازي مهندسي صنايع گرايش بهينه 3 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني فومن 
 روزانه 20470  واقع در فومن استان گيالن)

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 20471  دانشگاه تهران هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 18 -
توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 20472  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 4 -

 روزانه 20473  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 9 - 
 روزانه 20474  دانشگاه سمنان هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - 
 روزانه 20475  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هاسازي سيستمبهينهمهندسي صنايع گرايش  9 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 20476  تهران -دانشگاه شاهد  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 -
 روزانه 20478  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 5 - فقط مرد
 روزانه 20477  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 2 - فقط زن

 روزانه 20479  دانشگاه صنعتي اروميه هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 16 - 
 روزانه 20480  دانشگاه صنعتي اصفهان هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 11 - 
 روزانه 20481  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - 

 هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 12 - 
تهران (محل تحصيل  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 روزانه 20482  پرديس گرمسار)

 روزانه 20483  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 9 - 
 روزانه 20484  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 16 - 
 روزانه 20485  دانشگاه صنعتي شيراز هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 5 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 20486  دانشگاه صنعتي قم هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 13 -
 روزانه 20487  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 5 - 
 روزانه 20488  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 15 - 
 روزانه 20489  دانشگاه فردوسي مشهد هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 9 - 

 روزانه 20490  دانشگاه قم هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - فقط زن
 روزانه 20491  دانشگاه قم هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - فقط مرد

 روزانه 20492  سنندج -دانشگاه كردستان  هاسازي سيستمبهينهمهندسي صنايع گرايش  20 - 
 روزانه 20493  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 12 - 
 روزانه 20494  دانشگاه يزد هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 6 - 
هاي سالمتمهندسي صنايع گرايش سيستم 7 -   روزانه 20495  دانشگاه تربيت مدرس
هاي سالمتمهندسي صنايع گرايش سيستم 5 - فاقد خوابگاه  روزانه 20496  دانشگاه تربيت مدرس
هاي سالمتمهندسي صنايع گرايش سيستم 8 -   روزانه 20497  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
هاي سالمتمهندسي صنايع گرايش سيستم 4 -   روزانه 20498  نوشيرواني بابل دانشگاه صنعتي
 روزانه 20499  دانشگاه تربيت مدرس وريمهندسي صنايع گرايش كيفيت و بهره 6 - 
 روزانه 20500  دانشگاه تربيت مدرس وريمهندسي صنايع گرايش كيفيت و بهره 4 - فاقد خوابگاه
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
پشتيباني وزارت دفاع و 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 روزانه 20501  دانشگاه صنعتي مالك اشتر وريمهندسي صنايع گرايش كيفيت و بهره 8 -

 - 6 
مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي 

 اطالعاتي
 روزانه 20502  دانشگاه تربيت مدرس

 - 4 
گرايش سيستم هاي مهندسي صنايع 

 اطالعاتي
 روزانه 20503  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي 

 اطالعاتي
 روزانه 20504  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي راه آهن

 روزانه 20505  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي حمل و نقل ريلي 10 -

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي راه آهن

 روزانه 20506  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي ايمني در راه آهن 8 -
 نوبت دوم 20507  دانشگاه اروميه هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 2 - 
 نوبت دوم 20508  دانشگاه اصفهان هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 2 - 

 نوبت دوم 20509  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 9 - فقط زن
 نوبت دوم 20510  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 3 - 
 هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 2 - 

تهران (محل تحصيل دانشكده فني فومن دانشگاه 
 نوبت دوم 20511  واقع در فومن استان گيالن)

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 20512  دانشگاه تهران هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 9 -
توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 20513  (محل تحصيل پرديس فارابي قم)دانشگاه تهران  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 2 -

 نوبت دوم 20514  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 3 - 
 نوبت دوم 20515  دانشگاه سمنان هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 3 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 20516  تهران -دانشگاه شاهد  هاسازي سيستمصنايع گرايش بهينهمهندسي  5 -
 نوبت دوم 20518  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 1 - فقط زن
 نوبت دوم 20517  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 2 - فقط مرد

 نوبت دوم 20519  دانشگاه صنعتي اصفهان هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 5 - 
 نوبت دوم 20520  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 8 - 
 نوبت دوم 20521  تهران -شريف دانشگاه صنعتي  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 3 - فاقد خوابگاه
 نوبت دوم 20522  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 3 - 
 نوبت دوم 20523  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 6 - 
 نوبت دوم 20524  دانشگاه فردوسي مشهد هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 2 - 
 نوبت دوم 20525  دانشگاه يزد هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 3 - 
هاي سالمتمهندسي صنايع گرايش سيستم 2 -   نوبت دوم 20526  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
دفاع و شرايط وزارت 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 20527  دانشگاه صنعتي مالك اشتر وريمهندسي صنايع گرايش كيفيت و بهره 8 -
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 2 
مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي 

 اطالعاتي
 نوبت دوم 20528  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

تحصيل دانشكده محل 
 مهندسي راه آهن

 نوبت دوم 20529  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي حمل و نقل ريلي 4 -

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي راه آهن

 نوبت دوم 20530  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي ايمني در راه آهن 4 -

 مجازي 20531  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  هاسازي سيستمبهينهمهندسي صنايع گرايش  30 - آموزش محور
 مجازي 20532  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 40 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20533  دانشگاه تربيت مدرس هاسيستمسازي مهندسي صنايع گرايش بهينه 3 -

 هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 15 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 20534  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20535  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هاسازي سيستمبهينهمهندسي صنايع گرايش  5 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل پرديس  -

 خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20536  تهران -دانشگاه شاهد  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 7 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20537  دانشگاه صنعتي اروميه هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20538  دانشگاه صنعتي اصفهان هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20539  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاسازي سيستمگرايش بهينهمهندسي صنايع  2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20540  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 8 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20541  سنندج -دانشگاه كردستان  هاسازي سيستمصنايع گرايش بهينهمهندسي  3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20542  دانشگاه يزد هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

سالمتهاي مهندسي صنايع گرايش سيستم 3 -  پرديس خودگردان 20543  دانشگاه تربيت مدرس

 - 4 
مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي 

 اطالعاتي
 پرديس خودگردان 20544  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي 

 اطالعاتي
 پرديس خودگردان 20545  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي 

 اطالعاتي
 پرديس خودگردان 20546  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 پيام نور 20547  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 8 - 
 پيام نور 20548  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 8 - 
 پيام نور 20549 مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 8 - 
 مجازي پيام نور 20550  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 15 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 20551  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20552  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 20553  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20554  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20555  مشهد -غيرانتفاعي خيام دانشگاه  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20556  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20557  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - 
 غيرانتفاعي 20558  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  هاسازي سيستمصنايع گرايش بهينهمهندسي  20 - 
 غيرانتفاعي 20559  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - 
 غيرانتفاعي 20560  بابل -و فنون مازندران دانشگاه غيرانتفاعي علوم  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20561  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 18 - 
 غيرانتفاعي 20562  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 17 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 غيرانتفاعي 20563  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 4 - 
 غيرانتفاعي 20564  ايالم -موسسه غيرانتفاعي سفير دانش  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 5 - 

محل تحصيل واحد قزوين  غيرانتفاعي 20565  موسسه غيرانتفاعي كار هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 5 -
 غيرانتفاعي 20566  رشت -غيرانتفاعي كوشيار موسسه  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 14 - 

محل تحصيل  -فقط مرد 
 واحد دماوند

 غيرانتفاعي 20567  موسسه غيرانتفاعي ارشاد هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 5 -

 غيرانتفاعي 20568  موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - فقط زن
 غيرانتفاعي 20569  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 3 - 
 غيرانتفاعي 20570  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - 
 غيرانتفاعي 20571  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - 
 غيرانتفاعي 20572  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20573  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 17 - 
 غيرانتفاعي 20574  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - 
 غيرانتفاعي 20575  قشم -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 7 - 
 غيرانتفاعي 20576  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  هاسيستمسازي مهندسي صنايع گرايش بهينه 4 - 
 غيرانتفاعي 20577  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 3 - 
 غيرانتفاعي 20578  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20579  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 8 - 
هاي سالمتمهندسي صنايع گرايش سيستم 13 -   غيرانتفاعي 20580  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز
 - 18 

مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و 
 فناوري

 غيرانتفاعي 20581  آبيك -غياث الدين جمشيد كاشانيدانشگاه غيرانتفاعي 
 غيرانتفاعي 20582  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  وريمهندسي صنايع گرايش كيفيت و بهره 10 - 
 - 10 

مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي 
 اطالعاتي

 غيرانتفاعي 20583  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران 

 مجازي غيرانتفاعي 20584  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 20585  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  وريمهندسي صنايع گرايش كيفيت و بهره 15 - آموزش محور

 ) 2مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259
 روزانه 20586  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 6 -  

 روزانه 20587  دانشگاه تربيت مدرس هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 7 - 
 روزانه 20588  دانشگاه تربيت مدرس هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 5 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20589  دانشگاه تهران هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 8 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 شرايط در انتهاي دفترچه -
 روزانه 20590  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 15 -

محل تحصيل تهران 
 دانشكده اقتصاد

 روزانه 20591  تهران -دانشگاه خوارزمي  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 5 -

 هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 9 - 
تهران (محل تحصيل كرج  -دانشگاه خوارزمي 

 روزانه 20592  دانشكده فني و مهندسي)
 روزانه 20593  صنعتي اروميهدانشگاه  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 16 - 
 روزانه 20594  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 9 - 
 روزانه 20595  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 6 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 20596  تهران -صنعتي خواجه نصير الدين طوسي دانشگاه  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 8 -
 روزانه 20597  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 8 - 
 روزانه 20598  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 9 - 
 روزانه 20599  بهشهر -دانشگاه علم و فّناوري مازندران  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 21 - 
 روزانه 20600  دانشگاه فردوسي مشهد هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 3 - 
 روزانه 20601  دانشگاه يزد هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 7 - 
 روزانه 20602  مديريت و برنامه ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 5 - 
 روزانه 20603  دانشگاه اصفهان مهندسي صنايع گرايش آينده پژوهي 4 - 
 روزانه 20604  دانشگاه تهران مهندسي سيستم هاي محيط زيست 4 - 
 نوبت دوم 20605  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 3 - 
 نوبت دوم 20606  دانشگاه تهران هاي كالنصنايع گرايش سيستممهندسي  3 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 كالن هايمهندسي صنايع گرايش سيستم 3 - 
تهران (محل تحصيل كرج  -دانشگاه خوارزمي 

 نوبت دوم 20607  دانشكده فني و مهندسي)

محل تحصيل تهران 
 دانشكده اقتصاد

 نوبت دوم 20608  تهران -دانشگاه خوارزمي  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 1 -
 نوبت دوم 20609  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 5 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 20610  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 7 -
 نوبت دوم 20611  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 3 - 
 نوبت دوم 20612  بهشهر -دانشگاه علم و فّناوري مازندران  هاي كالنسيستممهندسي صنايع گرايش  5 - 
 نوبت دوم 20613  دانشگاه فردوسي مشهد هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 1 - 
 نوبت دوم 20614  دانشگاه يزد هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 3 - 
 نوبت دوم 20615  اصفهاندانشگاه  مهندسي صنايع گرايش آينده پژوهي 2 - 
 نوبت دوم 20616  دانشگاه تهران مهندسي سيستم هاي محيط زيست 3 - 
 مجازي 20617  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 30 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20618  دانشگاه تربيت مدرس هاي كالنسيستممهندسي صنايع گرايش  5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20619  دانشگاه صنعتي اروميه هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 10 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20620  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20621  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 6 -
 پيام نور 20622  عسلويهمركز بين المللي  -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 8 - 
 پيام نور 20623  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 8 - 
 پيام نور 20624 مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 8 - 
 مجازي پيام نور 20625  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  هاي كالنگرايش سيستم مهندسي صنايع 15 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 20626  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 20627  اصفهان -غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني دانشگاه  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 20628  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 20629  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 8 - 
 غيرانتفاعي 20630  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  هاي كالنسيستممهندسي صنايع گرايش  20 - 
 غيرانتفاعي 20631  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 7 - 
 غيرانتفاعي 20632  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 6 - 
 غيرانتفاعي 20633  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  هاي كالنصنايع گرايش سيستممهندسي  15 - 
 غيرانتفاعي 20634  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 3 - 
 غيرانتفاعي 20635  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 3 - 
 غيرانتفاعي 20636  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 13 - 
 غيرانتفاعي 20637  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 2 - 

 غيرانتفاعي 20638  قم -غيرانتفاعي طلوع مهر موسسه  مهندسي صنايع گرايش آينده پژوهي 5 - فقط زن
 غيرانتفاعي 20639  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مهندسي صنايع گرايش آينده پژوهي 8 - فقط مرد

 ) 3مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259
 روزانه 20640  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 7 -  
 روزانه 20641  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 5 - فاقد خوابگاه

 روزانه 20642  تهران -دانشگاه خوارزمي  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 10 - محل تحصيل تهران
 روزانه 20643  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 6 - 
 روزانه 20644  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  گرايش مهندسي ماليمهندسي صنايع  6 - 
 روزانه 20645  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 7 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 20646  دانشگاه ميبد مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 15 -
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 4 -   روزانه 20647  دانشگاه اصفهان
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 7 -   روزانه 20648  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 5 - فاقد خوابگاه  روزانه 20649  دانشگاه تربيت مدرس
صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمينمهندسي  8 -   روزانه 20650  دانشگاه تهران

توضيحات در انتهاي دفترچه مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 4 -  روزانه 20651  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 3مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 شرايط در انتهاي دفترچه -
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 15 -  روزانه 20652  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 9 -   روزانه 20653  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 7 -   روزانه 20654  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 6 -   روزانه 20655  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه 
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 5 -   روزانه 20656  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 4 -   روزانه 20657  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
لجستيك و زنجيره تأمينمهندسي صنايع گرايش  11 -   روزانه 20658  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 16 -   روزانه 20659  سنندج -دانشگاه كردستان 
 روزانه 20660  دانشگاه تهران مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 5 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه 
 واحد آبادانمحل تحصيل  -

 روزانه 20661  دانشگاه صنعت نفت مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 8 -
 روزانه 20662  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 6 - 
 روزانه 20663  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 5 - 
 روزانه 20664  دانشگاه يزد صنايع گرايش مديريت پروژه مهندسي 7 - 

 نوبت دوم 20665  تهران -دانشگاه خوارزمي  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 6 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 20666  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 6 - 
 نوبت دوم 20667  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  گرايش مهندسي مالي مهندسي صنايع 2 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 20668  دانشگاه ميبد مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 6 -
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 2 -   نوبت دوم 20669  دانشگاه اصفهان
گرايش لجستيك و زنجيره تأمينمهندسي صنايع  3 -   نوبت دوم 20670  دانشگاه تهران

توضيحات در انتهاي دفترچه مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 2 -  نوبت دوم 20671  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 3 -   نوبت دوم 20672  (محل تحصيل كرج)تهران  -دانشگاه خوارزمي 
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 4 -   نوبت دوم 20673  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 2 -   نوبت دوم 20674  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

توضيحات در انتهاي دفترچه صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين مهندسي 3 - تهران  -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
 نوبت دوم 20675  (محل تحصيل منطقه ويژه اقتصادي پيام كرج)

مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 2 -   نوبت دوم 20676  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
و زنجيره تأمين مهندسي صنايع گرايش لجستيك 5 -   نوبت دوم 20677  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
 نوبت دوم 20678  دانشگاه تهران مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 3 - 
 نوبت دوم 20679  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 2 - 
 نوبت دوم 20680  دانشگاه يزد مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 3 - 
 مجازي 20681  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 40 - آموزش محور
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 30 - آموزش محور  مجازي 20682  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 40 - آموزش محور  مجازي 20683  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 40 - آموزش محور  مجازي 20684  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20685  دانشگاه تربيت مدرس گرايش مهندسي ماليمهندسي صنايع  5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20686  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 3 -
 پرديس خودگردان 20687  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 4 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 3 -  پرديس خودگردان 20688  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 8 -  پرديس خودگردان 20689  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20690  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 2 -
 پرديس خودگردان 20691  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 4 - 
 غيرانتفاعي 20692  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  صنايع گرايش مهندسي ماليمهندسي  20 - 
 غيرانتفاعي 20693  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 20694  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 20695  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 17 - 
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 ) 3مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 غيرانتفاعي 20696  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 2 - 
 غيرانتفاعي 20697  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اسرار  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 10 - 
 غيرانتفاعي 20698 فوالد شهر اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 12 - 
 غيرانتفاعي 20699  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 3 - 
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 20 -   غيرانتفاعي 20700  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم 
لجستيك و زنجيره تأمينمهندسي صنايع گرايش  7 -   غيرانتفاعي 20701  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال 
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 20 -   غيرانتفاعي 20702  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 6 -   غيرانتفاعي 20703  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 15 -   غيرانتفاعي 20704  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران 
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 2 -   غيرانتفاعي 20705  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار 
 غيرانتفاعي 20706  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  پروژهمهندسي صنايع گرايش مديريت  20 - 

محل تحصيل واحد قزوين  غيرانتفاعي 20707  موسسه غيرانتفاعي كار مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 8 -
 غيرانتفاعي 20708  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 13 - 
 غيرانتفاعي 20709 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 15 - 
 غيرانتفاعي 20710  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 20 - 
 مجازي غيرانتفاعي 20711  تهران -غيرانتفاعي مجازي ايرانيان موسسه  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 20712  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 15 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 20713  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 10 - آموزش محور

 ) 4مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259
 روزانه 20714  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 7 -  
 روزانه 20715  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 5 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20716  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 7 - 
 روزانه 20717  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 8 - 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

اشتر) به استخدام مالك 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 روزانه 20718  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 5 -

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
شرايط وزارت دفاع و 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

 دفترچه

 مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 6 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 روزانه 20719  شهر اصفهان)

 روزانه 20721  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 7 - 

 مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 8 - فقط مرد
تهران (محل تحصيل  -دانشگاه علم و صنعت ايران 

  واحد شهرستان نور)
 روزانه 20720

 روزانه 20722  دانشگاه يزد مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 6 - 
 نوبت دوم 20723  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 3 - 
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 ) 4مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

 دفترچه

 مهندسيمهندسي صنايع گرايش مديريت  6 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 نوبت دوم 20725  شهر اصفهان)

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

خواهند نيروهاي مسلح در 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 20724  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 5 -

 مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 6 - فقط مرد
تهران (محل تحصيل  -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 نوبت دوم 20726  واحد شهرستان نور)
 نوبت دوم 20727  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 3 - 
 نوبت دوم 20728  دانشگاه يزد مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 3 - 
 مجازي 20729  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 40 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20730  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20731  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20732  دانشگاه يزد مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 6 -

 پيام نور 20733  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 8 - 
 پيام نور 20734  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 8 - 
 پيام نور 20735  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 10 - 
 پيام نور 20736 مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 8 - 
 مجازي پيام نور 20737  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت مهندسيمهندسي صنايع گرايش  15 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 20738  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 - 
 غيرانتفاعي 20739  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 - 
 غيرانتفاعي 20740  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 15 - 
 غيرانتفاعي 20741  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 8 - 
 غيرانتفاعي 20742  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 - 
 غيرانتفاعي 20743  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 10 - 
 غيرانتفاعي 20744  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 15 - 
 غيرانتفاعي 20745  يزد -غيرانتفاعي امام جواد(ع) موسسه  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 10 - 
 غيرانتفاعي 20746  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 5 - 
 غيرانتفاعي 20747 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 10 - 
 غيرانتفاعي 20748  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  صنايع گرايش مديريت مهندسي مهندسي 15 - 
 مجازي غيرانتفاعي 20749  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 - آموزش محور
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مهندسي در سوانح طبيعي (كد ضريب  - 1262

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 20750  دانشگاه تهران مهندسي در سوانح طبيعي 4 -  محيط زيست تهران

 روزانه 20751  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي در سوانح طبيعي 7 - 
محل تحصيل دانشكده 

 محيط زيست تهران
 نوبت دوم 20752  دانشگاه تهران مهندسي در سوانح طبيعي 3 -

 نوبت دوم 20753  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي در سوانح طبيعي 4 - 
 مجازي 20754  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي در سوانح طبيعي 40 - آموزش محور
پرديس محل تحصيل 

 خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20755  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي در سوانح طبيعي 3 -

 غيرانتفاعي 20756  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  مهندسي در سوانح طبيعي 20 - 
 ) 1برداري (كد ضريب مهندسي نقشه - 1263

 روزانه 20757  دانشگاه اصفهان برداري گرايش فتوگرامتريمهندسي نقشه 5 -  
 روزانه 20758  دانشگاه تفرش برداري گرايش فتوگرامتريمهندسي نقشه 12 - 
 روزانه 20759  دانشگاه تهران برداري گرايش فتوگرامتريمهندسي نقشه 5 - 
 روزانه 20760  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  برداري گرايش فتوگرامتريمهندسي نقشه 5 - 
 روزانه 20761  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل برداري گرايش فتوگرامتريمهندسي نقشه 3 - 
 روزانه 20762  دانشگاه اصفهان برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 5 - 
 روزانه 20763  دانشگاه تبريز برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 4 - 
 روزانه 20764  دانشگاه تهران گرايش ژئودزيبرداري مهندسي نقشه 6 - 
 روزانه 20765  دانشگاه زنجان برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 7 - 
 روزانه 20766  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 12 - 
 روزانه 20767  اصفهاندانشگاه  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 5 - 
 روزانه 20768  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 3 - 
 روزانه 20769  دانشگاه تبريز برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 6 - 
 برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 10 - 

پيشرفته دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري 
 روزانه 20770  كرمان

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 20771  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 5 -

 روزانه 20772  دانشگاه تهران برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 6 - 
 روزانه 20773  دانشگاه شيراز برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 3 - 
 روزانه 20774  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 5 - 
 روزانه 20775  سنندج -دانشگاه كردستان  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 5 - 
 - 6 

هاي برداري گرايش سيستمنقشه مهندسي
 )GISاطالعات مكاني (

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 20776  كرمان

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
- 5 

هاي برداري گرايش سيستممهندسي نقشه
 )GISاطالعات مكاني (

 روزانه 20777  تهران -رجايي دانشگاه تربيت دبير شهيد 

 - 5 
هاي برداري گرايش سيستممهندسي نقشه

 )GISاطالعات مكاني (
 روزانه 20778  دانشگاه تهران

 - 6 
هاي برداري گرايش سيستممهندسي نقشه

 )GISاطالعات مكاني (
 روزانه 20779  دانشگاه زنجان

 - 10 
هاي برداري گرايش سيستممهندسي نقشه

 )GISمكاني (اطالعات 
 روزانه 20780  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 6 
هاي برداري گرايش سيستممهندسي نقشه

 )GISاطالعات مكاني (
 روزانه 20781  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 - 5 
هاي برداري گرايش سيستممهندسي نقشه

 )GISاطالعات مكاني (
 روزانه 20782  دانشگاه فردوسي مشهد

برداري گرايش هيدروگرافيمهندسي نقشه 5 -   روزانه 20783  دانشگاه تهران
 - 5 

برداري گرايش سيستم هاي مهندسي نقشه
 اداره زمين

 روزانه 26057  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 نوبت دوم 20784  دانشگاه اصفهان برداري گرايش فتوگرامتريمهندسي نقشه 1 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1برداري (كد ضريب مهندسي نقشه - 1263 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 20785  دانشگاه تهران برداري گرايش فتوگرامتريمهندسي نقشه 2 - 
 نوبت دوم 20786  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  برداري گرايش فتوگرامترينقشهمهندسي  4 - 
 نوبت دوم 20787  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل برداري گرايش فتوگرامتريمهندسي نقشه 2 - 
 نوبت دوم 20788  دانشگاه اصفهان برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 1 - 
 نوبت دوم 20789  دانشگاه تبريز برداري گرايش ژئودزينقشهمهندسي  3 - 
 نوبت دوم 20790  دانشگاه تهران برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 3 - 
 نوبت دوم 20791  دانشگاه زنجان برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 2 - 
 نوبت دوم 20792  تهران -طوسي  دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 8 - 
 نوبت دوم 20793  دانشگاه اصفهان برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 2 - 
 نوبت دوم 20794  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 1 - 
دومنوبت  20795  دانشگاه تبريز برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 4 -   
 نوبت دوم 20796  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 3 - 

وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
 مشخصات و شرايط دانشگاه

- 5 
سنجش از  برداري گرايشمهندسي نقشه

 دور
 نوبت دوم 26123  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
مشخصات و شرايط دانشگاه

- 5 
هاي برداري گرايش سيستممهندسي نقشه

 )GISاطالعات مكاني (
 نوبت دوم 26124  تهران -شهيد رجايي  دانشگاه تربيت دبير

 نوبت دوم 20797  دانشگاه تهران برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 3 - 
 نوبت دوم 20798  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 4 - 
 - 2 

هاي برداري گرايش سيستممهندسي نقشه
 )GISاطالعات مكاني (

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 نوبت دوم 20799  كرمان

 - 3 
هاي برداري گرايش سيستممهندسي نقشه

 )GISاطالعات مكاني (
 نوبت دوم 20800  دانشگاه تهران

 - 1 
هاي برداري گرايش سيستممهندسي نقشه

 )GISاطالعات مكاني (
 نوبت دوم 20801  دانشگاه زنجان

 - 8 
هاي برداري گرايش سيستممهندسي نقشه

 )GISاطالعات مكاني (
 نوبت دوم 20802  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 1 
هاي برداري گرايش سيستممهندسي نقشه

 )GISاطالعات مكاني (
 نوبت دوم 20803  دانشگاه فردوسي مشهد

گرايش هيدروگرافيبرداري مهندسي نقشه 2 -   نوبت دوم 20804  دانشگاه تهران
 - 2 

برداري گرايش سيستم هاي مهندسي نقشه
 اداره زمين

 نوبت دوم 26058  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2 
برداري گرايش سيستم هاي مهندسي نقشه

 اداره زمين
 پرديس خودگردان 26059  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 ITCدانشكدهمشترك با 
هلند  Twente، دانشگاه 

توضيحات در انتهاي  -
شرايط در  - دفترچه

 انتهاي دفترچه

 مشترك 20805  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 15 -

 ITCمشترك با دانشكده
 Twente، دانشگاه 

توضيحات در انتهاي  -هلند
شرايط در  - دفترچه

 انتهاي دفترچه

- 15 
هاي برداري گرايش سيستممهندسي نقشه

 )GISاطالعات مكاني (
 مشترك 20806  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 غيرانتفاعي 20807  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  برداري گرايش فتوگرامتريمهندسي نقشه 20 - 
 غيرانتفاعي 20808  بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 4 - 
 غيرانتفاعي 20809  قم -موسسه غيرانتفاعي حكمت  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 8 - 
 غيرانتفاعي 20810  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 10 - 
 غيرانتفاعي 20811  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 15 - 
 - 10 

هاي برداري گرايش سيستممهندسي نقشه
 )GISاطالعات مكاني (

 غيرانتفاعي 20812  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش 

 - 20 
هاي برداري گرايش سيستمنقشه مهندسي

 )GISاطالعات مكاني (
 غيرانتفاعي 20813  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان 

 - 20 
هاي برداري گرايش سيستممهندسي نقشه

 )GISاطالعات مكاني (
 غيرانتفاعي 20814  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه 

 - 15 
هاي برداري گرايش سيستمنقشهمهندسي 

 )GISاطالعات مكاني (
 غيرانتفاعي 20815  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني



 
 

 312  

 

  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 20816  دانشگاه اراك مهندسي عمران گرايش سازه 5 -  

 روزانه 20817  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش سازه 17 - 
 روزانه 20818  دانشگاه اصفهان مهندسي عمران گرايش سازه 12 - 
 روزانه 20819  دانشگاه بجنورد مهندسي عمران گرايش سازه 6 - 
 روزانه 20820  دانشگاه بناب عمران گرايش سازهمهندسي  17 - 
 روزانه 20821  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي عمران گرايش سازه 8 - 
 روزانه 20822  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي عمران گرايش سازه 8 - 
 روزانه 20823  دانشگاه بيرجند مهندسي عمران گرايش سازه 15 - 
 روزانه 20824  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 20825  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي عمران گرايش سازه 7 -

 روزانه 20826  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش سازه 12 - 
 روزانه 20827  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش سازه 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20828  دانشگاه تفرش مهندسي عمران گرايش سازه 15 - 
 روزانه 20829  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش سازه 21 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
 فقط مرد

 روزانه 20830  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي عمران گرايش سازه 15 -

 روزانه 20831  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي عمران گرايش سازه 16 - 
 روزانه 20832  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 روزانه 20833  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش سازه 11 - 
 روزانه 20834  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي عمران گرايش سازه 9 - 
 روزانه 20835  دانشگاه زابل مهندسي عمران گرايش سازه 8 - 
 روزانه 20836  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش سازه 9 - 
 روزانه 20837  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش سازه 21 - 
 روزانه 20838  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي عمران گرايش سازه 16 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 20839  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي عمران گرايش سازه 9 -
 روزانه 20840  دانشگاه شهركرد سازهمهندسي عمران گرايش  9 - 
 روزانه 20841  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي عمران گرايش سازه 28 - 
 روزانه 20842  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 روزانه 20843  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي عمران گرايش سازه 9 - 
 روزانه 20844  دانشگاه شيراز مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 مهندسي عمران گرايش سازه 9 - 

دانشگاه صنعتي اروميه (محل تحصيل دانشكده فني 
 روزانه 20845  مهندسي خوي)

 روزانه 20846  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي عمران گرايش سازه 17 - 
 روزانه 20847  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش سازه 17 - 
 روزانه 20848  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش سازه 12 - 

محل اجراي پروژه 
پژوهشكده مركز 

 تحقيقات سازه و زلزله
 روزانه 20849  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش سازه 1 -

 روزانه 20850  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص)  گرايش سازهمهندسي عمران  8 - 
 روزانه 20851  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش سازه 17 - 
 روزانه 20852  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 روزانه 20853  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش سازه 23 - 
 روزانه 20854  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش سازه 18 - 
 روزانه 20855  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش سازه 5 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20856  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي عمران گرايش سازه 16 - 
 روزانه 20857  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش سازه 12 - 
 روزانه 20858  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش سازه 9 - 
 روزانه 20859  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش سازه 9 - 

 روزانه 20861  دانشگاه قم مهندسي عمران گرايش سازه 10 - فقط مرد
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 ) 1مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 روزانه 20860  دانشگاه قم مهندسي عمران گرايش سازه 10 - فقط زن
 روزانه 20862  دانشگاه كاشان عمران گرايش سازهمهندسي  10 - 
 روزانه 20863  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي عمران گرايش سازه 9 - 
 روزانه 20864  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي عمران گرايش سازه 11 - 
 روزانه 20865  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش سازه 27 - 
 روزانه 20866  خرم آباد -دانشگاه لرستان  عمران گرايش سازهمهندسي  12 - 
 روزانه 20867  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي عمران گرايش سازه 15 - 
 روزانه 20868  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي عمران گرايش سازه 28 - 
 روزانه 20869  دانشگاه مراغه مهندسي عمران گرايش سازه 18 - 
 روزانه 20870  دانشگاه مالير مهندسي عمران گرايش سازه 17 - 
 روزانه 20871  ايرانشهر -دانشگاه واليت  مهندسي عمران گرايش سازه 7 - 
 روزانه 20872  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  مهندسي عمران گرايش سازه 14 - 
 روزانه 20873  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 روزانه 20874  دانشگاه ياسوج مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 روزانه 20875  دانشگاه يزد مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 روزانه 20876  دانشگاه اراك مهندسي عمران گرايش زلزله 8 - 
 روزانه 20877  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش زلزله 9 - 
 روزانه 20878  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي عمران گرايش زلزله 8 - 
 روزانه 20879  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش زلزله 8 - 
 مهندسي عمران گرايش زلزله 13 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 20880  كرمان

رسمي يا ويژه فرهنگيان 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 20881  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي عمران گرايش زلزله 5 -

 روزانه 20882  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش زلزله 5 - 
 روزانه 20883  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش زلزله 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20884  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش زلزله 11 - 
 روزانه 20885  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش زلزله 7 - 
 روزانه 20886  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي عمران گرايش زلزله 9 - 
 روزانه 20887  زنجان دانشگاه مهندسي عمران گرايش زلزله 6 - 
 روزانه 20888  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش زلزله 8 - 
 روزانه 20889  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش زلزله 8 - 
 روزانه 20890  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي عمران گرايش زلزله 7 - 
 روزانه 20891  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي عمران گرايش زلزله 7 - 
 روزانه 20892  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي عمران گرايش زلزله 6 - 
 روزانه 20893  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش زلزله 6 - 

محل اجراي پروژه 
پژوهشكده مركز 

 تحقيقات سازه و زلزله
 روزانه 20894  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  عمران گرايش زلزلهمهندسي  1 -

 روزانه 20895  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش زلزله 10 - 
 روزانه 20896  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي عمران گرايش زلزله 5 - 
 روزانه 20897  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش زلزله 8 - 
 روزانه 20898  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش زلزله 10 - 
 روزانه 20899  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش زلزله 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20900  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي عمران گرايش زلزله 11 - 
 روزانه 20901  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش زلزله 5 - 
 روزانه 20902  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش زلزله 9 - 
 روزانه 20903  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش زلزله 6 - 
 روزانه 20904  سنندج -كردستان دانشگاه  مهندسي عمران گرايش زلزله 8 - 
 روزانه 20905  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي عمران گرايش زلزله 11 - 
 روزانه 20906  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي عمران گرايش زلزله 15 - 
 روزانه 26085  دانشگاه يزد مهندسي عمران گرايش زلزله 9 - 
 روزانه 20907  دانشگاه اراك ژئوتكنيك مهندسي عمران گرايش 10 - 
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 ) 1مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 20908  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 - 
 روزانه 20909  دانشگاه اصفهان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 4 - 
 روزانه 20910  دانشگاه بجنورد مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 - 
 روزانه 20911  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 7 - 
 روزانه 20912  قزوين -المللي امام خميني (ره )  دانشگاه بين مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 - 
 روزانه 20913  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 9 - 
 مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 11 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 20914  كرمان

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 20915  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 -

 روزانه 20916  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 - 
 روزانه 20917  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20918  دانشگاه تفرش عمران گرايش ژئوتكنيكمهندسي  24 - 
 روزانه 20919  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 - 
 روزانه 20920  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 11 - 
 روزانه 20921  كرج)تهران (محل تحصيل  -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 11 - 
 روزانه 20922  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 9 - 
 روزانه 20923  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 4 - 
 روزانه 20924  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 20925  تهران -دانشگاه شاهد  گرايش ژئوتكنيكمهندسي عمران  8 -
 روزانه 20926  دانشگاه شهركرد مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 12 - 
 روزانه 20927  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 12 - 
 روزانه 20928  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 7 - 
 روزانه 20929  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 9 - 
 روزانه 20930  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 - 
 روزانه 20931  دانشگاه شيراز مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 - 
 روزانه 20932  دانشگاه صنعتي سيرجان ژئوتكنيكمهندسي عمران گرايش  10 - 
 روزانه 20933  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 - 
 مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 12 - 

تهران (محل تحصيل  -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 روزانه 20934  پرديس گرمسار)

 روزانه 20935  تهران -صنعتي اميركبير  دانشگاه مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 9 - 
 روزانه 20936  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 - 
 روزانه 20937  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 - 
 روزانه 20938  شاهروددانشگاه صنعتي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 19 - 
 روزانه 20939  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 - 
 روزانه 20940  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 4 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20941  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 20942  دانشگاه صنعتي قم مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 -
 روزانه 20943  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 7 - 
 روزانه 20944  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 18 - 
 روزانه 20945  دانشگاه فردوسي مشهد عمران گرايش ژئوتكنيك مهندسي 6 - 
 روزانه 20946  دانشگاه فسا مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 11 - 

 روزانه 20947  دانشگاه قم مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 12 - فقط مرد
 روزانه 20948  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 - 
 روزانه 20949  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 16 - 
 روزانه 20950  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 - 
 روزانه 20951  دانشگاه مالير مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 17 - 
 روزانه 20952  دانشگاه ياسوج مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 - 
 روزانه 20953  دانشگاه يزد مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 9 - 
 روزانه 20954  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 8 - 
 روزانه 20955  دانشگاه اصفهان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 - 
 روزانه 20956  قزوين -المللي امام خميني (ره ) دانشگاه بين  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 6 - 
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 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم
 روزانه 20957  تربيت مدرس دانشگاه مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 - 
 روزانه 20958  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20959  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 - 
 روزانه 20960  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 - 
 روزانه 20961  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 8 - 
 روزانه 20962  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 5 - 
 روزانه 20963  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 5 - 
 روزانه 20964  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 15 - 
 روزانه 20965  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 3 - 
 روزانه 20966  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 8 - 
 روزانه 20967  تهران -الدين طوسي  دانشگاه صنعتي خواجه نصير مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 6 - 
 روزانه 20968  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 14 - 
 روزانه 20969  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 5 - 
 روزانه 20970  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20971  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 - 
 روزانه 20972  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 11 - 
 روزانه 20973  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 5 - 
 روزانه 20974  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 12 - 
 روزانه 20975  دانشگاه يزد مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 - 
 - 4 

مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت
 منابع آب

 روزانه 20976  دانشگاه اصفهان

 - 10 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 20977  دانشگاه بيرجند

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 20978  دانشگاه تبريز

 - 8 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 20979  كرمان

 - 4 
مهندسي و مديريتمهندسي عمران گرايش 

 منابع آب
 روزانه 20980  دانشگاه تربيت مدرس

 1 - فاقد خوابگاه
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 20981  دانشگاه تربيت مدرس

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 20982  دانشگاه تهران

 - 12 
مهندسي و مديريتمهندسي عمران گرايش 

 منابع آب
 روزانه 20983  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 9 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 20984  بوشهر -دانشگاه خليج فارس 

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 20985  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 4 
عمران گرايش مهندسي و مديريت مهندسي
 منابع آب

 روزانه 20986  دانشگاه زابل

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 20987  دانشگاه سمنان

 - 6 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 20988  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 7 
عمران گرايش مهندسي و مديريتمهندسي 
 منابع آب

 روزانه 20989  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي عمران و معماري - 6 

مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت
 منابع آب

 روزانه 20990  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 10 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 20991  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور 

 - 6 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 20992  دانشگاه صنعتي اصفهان
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 7 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 20993  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 8 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 20994  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 8 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 20995  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 8 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 20996  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 - 6 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 20997  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 6 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 20998  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 12 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 20999  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 15 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 21000  دانشگاه مراغه

 - 12 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 21001  دانشگاه ياسوج

 - 4 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 روزانه 21002  دانشگاه يزد

 - 21 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21003  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 

 - 8 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21004  دانشگاه اروميه

 - 16 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21005  دانشگاه بجنورد

 - 10 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21006  همدان -سينا دانشگاه بوعلي 

 - 6 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21007  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

 - 10 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21008  دانشگاه بيرجند

 - 5 
آب و مهندسي عمران گرايش مهندسي 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21009  دانشگاه تبريز

 - 7 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 21010  كرمان

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21011  دانشگاه تربيت مدرس

 1 - فاقد خوابگاه
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21012  دانشگاه تربيت مدرس

 - 7 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21013  دانشگاه تهران

 - 12 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21014  سبزوار -حكيم سبزواري دانشگاه 

 - 11 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21015  بوشهر -دانشگاه خليج فارس 

 - 7 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21016  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 5 
عمران گرايش مهندسي آب و مهندسي 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21017  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 12 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21018  دانشگاه زنجان
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21019  دانشگاه سمنان

 - 7 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21020  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 10 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21021  دانشگاه شهركرد

 - 12 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21022  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21023  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي علوم آب

- 13 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21024  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي عمران و معماري - 7 

مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 
 هاي هيدروليكيسازه

 روزانه 21025  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 11 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21026  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 4 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21027  دانشگاه شيراز

 - 15 
مهندسي آب و مهندسي عمران گرايش 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21028  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور 

 - 15 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21029  دانشگاه صنعتي سيرجان

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21030  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 7 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21031  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 7 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21032  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 

 - 10 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21033  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 13 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21034  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 6 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21035  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 - 9 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21036  دانشگاه صنعتي شيراز

 - 4 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21037  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 - 6 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21038  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 6 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21039  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21040  دانشگاه فردوسي مشهد

 12 - فقط زن
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21041  دانشگاه قم

 - 11 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21042  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 15 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21043  دانشگاه مراغه

 - 17 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21044  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 4 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 روزانه 21045  دانشگاه يزد

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 روزانه 21046  دانشگاه تبريز

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 روزانه 21047  دانشگاه تربيت مدرس

 1 - فاقد خوابگاه
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 روزانه 21048  دانشگاه تربيت مدرس

 - 7 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 روزانه 21049  دانشگاه تهران

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 شرايط در انتهاي دفترچه -
- 15 

مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 
 هاي درياييبنادر و سازه

 روزانه 26066  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

 - 11 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 روزانه 21050  بوشهر -دانشگاه خليج فارس 

 - 10 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 روزانه 21051  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

امور آموزشي اين رشته 
گرايش بين رشته اي 

توسط دو دانشكده 
مهندسي عمران و مهندسي 

 دريا انجام مي شود.

- 14 
سواحل،  مهندسي عمران گرايش مهندسي

 هاي درياييبنادر و سازه
 روزانه 21052  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 7 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 روزانه 21053  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 8 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 درياييهاي بنادر و سازه
 روزانه 21054  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 6 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 روزانه 21055  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 4 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 روزانه 21056  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 - 6 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 روزانه 21057  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 6 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 روزانه 21058  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 12 - فقط مرد
سواحل، مهندسي عمران گرايش مهندسي 

 هاي درياييبنادر و سازه
 روزانه 21059  دانشگاه قم

 - 8 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 روزانه 21060  رشت -دانشگاه گيالن 

 روزانه 21061  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 5 - 
 روزانه 21062  دانشگاه تربيت مدرس عمران گرايش حمل و نقلمهندسي  5 - 
 روزانه 21063  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 1 - فاقد خوابگاه

محل تحصيل پرديس 
 دانشكده هاي فني

 روزانه 21064  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 4 -

 روزانه 21065  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  نقل مهندسي عمران گرايش حمل و 6 - 
 روزانه 21066  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 10 - 
 روزانه 21067  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 6 - 
 روزانه 21068  تهران -الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 4 - 
 روزانه 21069  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 13 - 
 روزانه 21070  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 21071  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 11 - 
 روزانه 21072  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 11 - 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 8 -   روزانه 21073  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 7 -   روزانه 21074  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 7 -   روزانه 21075  دانشگاه تهران
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 4 -   روزانه 21076  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 11 -   روزانه 21077  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 8 -   روزانه 21078  تهران -صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  دانشگاه
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 6 -   روزانه 21079  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 9 -   روزانه 21080  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

گرايش مهندسي و مديريت ساختمهندسي عمران  8 - فقط مرد تهران (محل تحصيل  -دانشگاه علم و صنعت ايران 
 روزانه 21081  واحد شهرستان نور)

مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 4 -   روزانه 21082  دانشگاه فردوسي مشهد
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 8 -   روزانه 21083  دانشگاه اروميه
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 5 -   روزانه 21084  دانشگاه اصفهان
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 6 -   روزانه 21085  دانشگاه بيرجند
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 3 -   روزانه 21086  دانشگاه تبريز
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 6 -   روزانه 21087  تربيت مدرسدانشگاه 
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 2 - فاقد خوابگاه  روزانه 21088  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل پرديس 
 دانشكده هاي فني

مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 7 -  روزانه 21089  دانشگاه تهران
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 6 -   روزانه 21090  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 7 -   روزانه 21091  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي علوم آب

مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 9 -  روزانه 21092  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

تحصيل دانشكده محل 
مهندسي عمران و معماري مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 9 -  روزانه 21093  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 10 -   روزانه 21094  دانشگاه صنعتي سيرجان
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 5 -   روزانه 21095  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 7 -   روزانه 21096  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 10 -   روزانه 21097  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 6 -   روزانه 21098  شاهروددانشگاه صنعتي 
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 8 -   روزانه 21099  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 1 - فاقد خوابگاه  روزانه 21100  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

توضيحات در انتهاي دفترچه محيط زيستمهندسي عمران گرايش مهندسي  12 -  روزانه 21101  دانشگاه صنعتي قم
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 7 -   روزانه 21102  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 7 -   روزانه 21103  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 4 -   روزانه 21104  دانشگاه فردوسي مشهد
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 7 -   روزانه 21105  دانشگاه فسا
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 15 -   روزانه 21106  دانشگاه مالير
 روزانه 21107  دانشگاه اصفهان آهنمهندسي خطوط راه 5 - 

محل تحصيل دانشكده 
 آهنمهندسي راه 

 روزانه 21108  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آهنمهندسي خطوط راه 18 -

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
 فقط مرد

 روزانه 21109  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  هاي دفاعيپدافند غيرعامل گرايش سازه 15 -

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي وزارت 
دفاع و شرايط علمي الزم 

(درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) 

به استخدام وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در  - "خواهند آمد
محل  -انتهاي دفترچه 
 تحصيل تهران

 روزانه 21110  دانشگاه صنعتي مالك اشتر هاي دفاعيسازهپدافند غيرعامل گرايش  5 -
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 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
پذيرفته شده متعهد به جذب 

مسلح مي باشد. در نيرو هاي 
- شرايط در انتهاي دفترچه -

 فقط مرد
 روزانه 21111 تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  پدافند غيرعامل گرايش طراحي 15 -

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

به استخدام  مالك اشتر)
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 روزانه 21112 دانشگاه صنعتي مالك اشتر پدافند غيرعامل گرايش طراحي 5 -

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي محيط زيست گرايش آب و  4 - محيط زيست تهران

 روزانه 21113 تهراندانشگاه  فاضالب

مهندسي محيط زيست گرايش آب و  7 - 
 روزانه 21114 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فاضالب

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي محيط زيست گرايش آلودگي هوا 4 - محيط زيست تهران  روزانه 21115 دانشگاه تهران

محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 21116 دانشگاه تهران گرايش سواحلمهندسي محيط زيست  4 - محيط زيست تهران

محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 21117 دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست گرايش منابع آب 4 - محيط زيست تهران

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي محيط زيست گرايش مواد زايد  4 - محيط زيست تهران

 روزانه 21118 دانشگاه تهران جامد
دانشكده محل تحصيل 

مهندسي محيط زيست گرايش آلودگي  4 - محيط زيست تهران
 روزانه 21119 دانشگاه تهران خاك

 روزانه 21120 دانشگاه تربيت مدرس مهندسي ايمني راه و ترابري 4 - 
 روزانه 21121 دانشگاه تربيت مدرس مهندسي ايمني راه و ترابري 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 21122 دانشگاه اراك زيست مهندسي سيستم هاي محيط 8 - 
 روزانه 21123 تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي ژيوتكنيك زيست محيطي 6 - 

محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 21124 دانشگاه تهران مهندسي طبيعت 1 - علوم و فنون نوين

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
ي شاغل در وزارت پيمان

 آموزش و پرورش
 روزانه 26146 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مديريت آموزشگاهي ويژه هنرستان ها 2 -

 نوبت دوم 21125 دانشگاه اراك مهندسي عمران گرايش سازه 2 - 
 نوبت دوم 21126 دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش سازه 2 - 
 نوبت دوم 21127 دانشگاه اصفهان مهندسي عمران گرايش سازه 3 - 
 نوبت دوم 21128 همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي عمران گرايش سازه 4 - 
 نوبت دوم 21129 قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي عمران گرايش سازه 4 - 
 نوبت دوم 21130 دانشگاه بيرجند مهندسي عمران گرايش سازه 2 - 
 نوبت دوم 21131 دانشگاه تبريز سازهمهندسي عمران گرايش  13 - 

وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
مشخصات و شرايط دانشگاه

 نوبت دوم 26125 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي عمران گرايش سازه 7 -

وزارت آموزش و پرورش 
استخدام پذيرفته  تعهد به

شدگان و فارغ التحصيالن 
توضيحات در بخش  -ندارد

مشخصات و شرايط دانشگاه

 نوبت دوم 26126 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي عمران گرايش زلزله 5 -

وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

 توضيحات در بخش -ندارد
مشخصات و شرايط دانشگاه

 نوبت دوم 26127 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 -

 نوبت دوم 21132 دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 نوبت دوم 21133 بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي عمران گرايش سازه 4 - 
 نوبت دوم 21134 تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  عمران گرايش سازهمهندسي  4 - 
 نوبت دوم 21135 دانشگاه زابل مهندسي عمران گرايش سازه 5 - 
 نوبت دوم 21136 دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش سازه 2 - 
 نوبت دوم 21137 دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش سازه 7 - 

در انتهاي دفترچهشرايط   نوبت دوم 21138 تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي عمران گرايش سازه 5 -
 نوبت دوم 21139 تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي عمران گرايش سازه 2 - 
 نوبت دوم 21140 دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش سازه 8 - 
 نوبت دوم 21141 تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  سازهمهندسي عمران گرايش  10 - 
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 21142  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي عمران گرايش سازه 4 - 
 نوبت دوم 21143  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش سازه 5 - 
 نوبت دوم 21144  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي عمران گرايش سازه 5 - 
 نوبت دوم 21145  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش سازه 7 - 
 نوبت دوم 21146  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش سازه 4 - 
 نوبت دوم 21147  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش سازه 3 - 
 نوبت دوم 21148  دانشگاه كاشان مهندسي عمران گرايش سازه 5 - 
 نوبت دوم 21149  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي عمران گرايش سازه 2 - 
 نوبت دوم 21150  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش سازه 8 - 
دومنوبت  21151  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي عمران گرايش سازه 6 -   
 نوبت دوم 21152  ايرانشهر -دانشگاه واليت  مهندسي عمران گرايش سازه 5 - 
 نوبت دوم 21153  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي عمران گرايش سازه 3 - 
 نوبت دوم 21154  دانشگاه ياسوج مهندسي عمران گرايش سازه 4 - 
 نوبت دوم 21155  دانشگاه يزد مهندسي عمران گرايش سازه 4 - 
 نوبت دوم 21156  دانشگاه اراك مهندسي عمران گرايش زلزله 3 - 
 نوبت دوم 21157  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش زلزله 2 - 
 نوبت دوم 21158  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي عمران گرايش زلزله 4 - 
 نوبت دوم 21159  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش زلزله 5 - 
 نوبت دوم 21160  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش زلزله 6 - 
 نوبت دوم 21161  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش زلزله 3 - 
 نوبت دوم 21162  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش زلزله 2 - 
 نوبت دوم 21163  دانشگاه سمنان گرايش زلزلهمهندسي عمران  3 - 
 نوبت دوم 21164  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش زلزله 3 - 
 نوبت دوم 21165  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي عمران گرايش زلزله 2 - 
 نوبت دوم 21166  تهران -الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير  مهندسي عمران گرايش زلزله 8 - 
 نوبت دوم 21167  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي عمران گرايش زلزله 2 - 
 نوبت دوم 21168  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش زلزله 2 - 
 نوبت دوم 21169  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش زلزله 3 - 
 نوبت دوم 21170  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش زلزله 3 - 
 نوبت دوم 21171  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش زلزله 2 - 
 نوبت دوم 21172  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي عمران گرايش زلزله 4 - 
 نوبت دوم 26086  دانشگاه يزد مهندسي عمران گرايش زلزله 4 - 
 نوبت دوم 21173  دانشگاه اراك مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 4 - 
 نوبت دوم 21174  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 2 - 
 نوبت دوم 21175  دانشگاه اصفهان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 1 - 
 نوبت دوم 21176  همدان -سينا دانشگاه بوعلي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 1 - 
 نوبت دوم 21177  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 4 - 
 نوبت دوم 21178  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 - 
 مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 - 

پيشرفته  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري
 نوبت دوم 21179  كرمان

 نوبت دوم 21180  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 - 
 نوبت دوم 21181  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 - 
 نوبت دوم 21182  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 - 
 نوبت دوم 21183  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 2 - 
 نوبت دوم 21184  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 21185  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 4 -
 نوبت دوم 21186  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 - 
 نوبت دوم 21187  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 - 
 نوبت دوم 21188  دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 - 
 نوبت دوم 21189  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 - 
 نوبت دوم 21190  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 - 
 نوبت دوم 21191  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 2 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 21192  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 - 
 نوبت دوم 21193  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 - 
 نوبت دوم 21194  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  عمران گرايش ژئوتكنيكمهندسي  4 - 
 نوبت دوم 21195  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 2 - 
 نوبت دوم 21196  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 2 - 
 نوبت دوم 21197  رشت -گيالن دانشگاه  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 - 
 نوبت دوم 21198  دانشگاه ياسوج مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 - 
 نوبت دوم 21199  دانشگاه يزد مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 4 - 
 نوبت دوم 21200  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 2 - 
 نوبت دوم 21201  دانشگاه اصفهان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 2 - 
 نوبت دوم 21202  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 2 - 
 نوبت دوم 21203  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 2 - 
 نوبت دوم 21204  (محل تحصيل كرج) تهران -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 2 - 
 نوبت دوم 21205  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 2 - 
 نوبت دوم 21206  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 2 - 
 نوبت دوم 21207  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 2 - 
 نوبت دوم 21208  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  عمران گرايش راه و ترابريمهندسي  3 - 
 نوبت دوم 21209  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 2 - 
 نوبت دوم 21210  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 2 - 
 نوبت دوم 21211  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  عمران گرايش راه و ترابريمهندسي  3 - 
 نوبت دوم 21212  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 2 - 
 نوبت دوم 21213  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 - 
 نوبت دوم 21214  دانشگاه يزد مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 3 - 
 - 2 

مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت
 منابع آب

 نوبت دوم 21215  دانشگاه اصفهان

 - 2 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 نوبت دوم 21216  دانشگاه بيرجند

 - 4 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 نوبت دوم 21217  دانشگاه تبريز

 - 1 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 نوبت دوم 21218  كرمان

 - 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 نوبت دوم 21219  دانشگاه تهران

 - 2 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 نوبت دوم 21220  دانشگاه زابل

 - 2 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 نوبت دوم 21221  دانشگاه سمنان

 - 4 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 نوبت دوم 21222  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 آبمنابع 
 نوبت دوم 21223  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 نوبت دوم 21224  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 1 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 نوبت دوم 21225  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 2 
گرايش مهندسي و مديريتمهندسي عمران 

 منابع آب
 نوبت دوم 21226  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 نوبت دوم 21227  دانشگاه ياسوج

 - 2 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 نوبت دوم 21228  دانشگاه يزد

 - 5 
گرايش مهندسي آب و مهندسي عمران 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21229  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 2 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21230  دانشگاه اروميه

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21231  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21232  قزوين -امام خميني (ره ) دانشگاه بين المللي 

 - 2 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21233  دانشگاه بيرجند

 - 4 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21234  دانشگاه تبريز

 - 2 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هيدروليكي هايسازه

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 نوبت دوم 21235  كرمان

 - 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21236  دانشگاه تهران

 - 4 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
دوم نوبت 21237  بوشهر -دانشگاه خليج فارس   

 - 2 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21238  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 2 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21239  دانشگاه زنجان

 - 2 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21240  دانشگاه سمنان

 - 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21241  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي علوم آب

- 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
دومنوبت  21242  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   

 - 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21243  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21244  دانشگاه صنعتي سيرجان

 - 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هيدروليكيهاي سازه
 نوبت دوم 21245  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 8 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21246  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21247  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21248  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 - 1 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21249  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 1 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21250  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 نوبت دوم 21251  دانشگاه يزد

 - 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 نوبت دوم 21252  دانشگاه تبريز

 - 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييو سازهبنادر 
 نوبت دوم 21253  دانشگاه تهران

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 نوبت دوم 21254  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

 - 2 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 نوبت دوم 21255  تهران -الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 درياييهاي بنادر و سازه
 نوبت دوم 21256  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 2 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 نوبت دوم 21257  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 نوبت دوم 21258  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 - 1 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 نوبت دوم 21259  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 2 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 نوبت دوم 21260  رشت -دانشگاه گيالن 

 نوبت دوم 21261  قزوين -المللي امام خميني (ره ) دانشگاه بين  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 2 - 
محل تحصيل پرديس 

 نوبت دوم 21262  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 2 - دانشكده هاي فني
 نوبت دوم 21263  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 2 - 
 نوبت دوم 21264  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 5 - 
 نوبت دوم 21265  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 2 - 
 نوبت دوم 21266  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 3 - 
 نوبت دوم 21267  گرگان -گلستان دانشگاه  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 2 - 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 2 -   نوبت دوم 21268  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 2 -   نوبت دوم 21269  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
مديريت ساخت مهندسي عمران گرايش مهندسي و 3 -   نوبت دوم 21270  دانشگاه تهران
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 3 -   نوبت دوم 21271  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 6 -   نوبت دوم 21272  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 6 - فقط مرد تهران (محل تحصيل  -دانشگاه علم و صنعت ايران 
 نوبت دوم 21273  واحد شهرستان نور)

مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 2 -   نوبت دوم 21275  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
مديريت ساخت مهندسي عمران گرايش مهندسي و 7 - فقط مرد تهران (محل تحصيل  -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 نوبت دوم 21274  دماوند)
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 1 -   نوبت دوم 21276  دانشگاه فردوسي مشهد
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 2 -   نوبت دوم 21277  دانشگاه اروميه
گرايش مهندسي محيط زيستمهندسي عمران  1 -   نوبت دوم 21278  دانشگاه اصفهان
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 2 -   نوبت دوم 21279  دانشگاه بيرجند
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 2 -   نوبت دوم 21280  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس 
مهندسي محيط زيستمهندسي عمران گرايش  3 - دانشكده هاي فني  نوبت دوم 21281  دانشگاه تهران

مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 2 -   نوبت دوم 21282  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 3 -   نوبت دوم 21283  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مهندسي محيط زيستمهندسي عمران گرايش  5 -   نوبت دوم 21284  دانشگاه صنعتي سيرجان
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 3 -   نوبت دوم 21285  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 7 -   نوبت دوم 21286  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
مهندسي محيط زيست مهندسي عمران گرايش 3 -   نوبت دوم 21287  دانشگاه صنعتي شاهرود
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 4 -   نوبت دوم 21288  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 1 -   نوبت دوم 21289  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي محيط زيستمهندسي عمران گرايش  1 -   نوبت دوم 21290  دانشگاه فردوسي مشهد
 نوبت دوم 21291  دانشگاه اصفهان آهنمهندسي خطوط راه 2 - 

محل تحصيل دانشكده 
 نوبت دوم 21292  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آهنمهندسي خطوط راه 6 - مهندسي راه آهن

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 21293  دانشگاه صنعتي مالك اشتر هاي دفاعيپدافند غيرعامل گرايش سازه 5 -
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 گروه فني و مهندسي 1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264 ادامه

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
پذيرفته شدگان در "

صورت دارا بودن شرايط 
عمومي و اختصاصي 

وزارت دفاع و شرايط 
علمي الزم (درج شده در 

سايت دانشگاه صنعتي 
مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند
در انتهاي شرايط  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 21294 دانشگاه صنعتي مالك اشتر پدافند غيرعامل گرايش طراحي 5 -

محل تحصيل دانشكده 
 3 - محيط زيست تهران

مهندسي محيط زيست گرايش آب و 
 فاضالب

 نوبت دوم 21295 دانشگاه تهران

 - 3 
مهندسي محيط زيست گرايش آب و 

 فاضالب
 نوبت دوم 21296 تهران -شهيد بهشتي  دانشگاه

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي محيط زيست گرايش آلودگي هوا 3 - محيط زيست تهران  نوبت دوم 21297 دانشگاه تهران

محل تحصيل دانشكده 
 نوبت دوم 21298 دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست گرايش سواحل 3 - محيط زيست تهران

محل تحصيل دانشكده 
 نوبت دوم 21299 دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست گرايش منابع آب 3 - محيط زيست تهران

محل تحصيل دانشكده 
 3 - محيط زيست تهران

مهندسي محيط زيست گرايش مواد زايد 
 جامد

 نوبت دوم 21300 دانشگاه تهران

محل تحصيل دانشكده 
 3 - محيط زيست تهران

مهندسي محيط زيست گرايش آلودگي 
 خاك

 نوبت دوم 21301 دانشگاه تهران
 نوبت دوم 21302 دانشگاه اراك مهندسي سيستم هاي محيط زيست 4 - 
 نوبت دوم 21303 تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي ژيوتكنيك زيست محيطي 2 - 

محل تحصيل دانشكده 
 نوبت دوم 21304 دانشگاه تهران مهندسي طبيعت 1 - علوم و فنون نوين

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 نوبت دوم 26147 تهران –دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مديريت آموزشگاهي ويژه هنرستان ها 2 -

 مجازي 21305 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش زلزله 40 - آموزش محور
عمران گرايش مهندسي و مديريت ساختمهندسي  40 - آموزش محور  مجازي 21306 سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 30 - آموزش محور  مجازي 21307 تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 40 - آموزش محور  مجازي 21308 تهران -و صنعت ايران  دانشگاه علم
 مجازي 21309 تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 30 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 21310 دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش سازه 6 - خودگردان دانشگاه

پرديس محل تحصيل 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 21311 دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش سازه 15 -

محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 21312 كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي عمران گرايش سازه 4 - خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 21313 دانشگاه زنجان سازه مهندسي عمران گرايش 5 - خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 21314 كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي عمران گرايش سازه 14 - خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 21315 دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي عمران گرايش سازه 14 - خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 21316 دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش سازه 17 - خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 21317 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش سازه 12 - خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 21318 تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش سازه 8 - خودگردان دانشگاه



 
 

 326  

 

  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21319  دانشگاه كاشان مهندسي عمران گرايش سازه 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21320  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي عمران گرايش سازه 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21321  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش سازه 25 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21322  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مهندسي عمران گرايش سازه 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21323  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش زلزله 6 -

محل تحصيل پرديس 
دانشگاه تبريزخودگردان   پرديس خودگردان 21324  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش زلزله 8 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21325  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش زلزله 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21326  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش زلزله 8 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21327  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز خودگردانپرديس  21328  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 9 -  

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21329  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 12 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21330  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21331  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21332  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 13 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21333  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 14 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21334  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 5 -
 پرديس خودگردان 21335  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21336  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 11 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز - 5 

مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت
 منابع آب

 پرديس خودگردان 21337  دانشگاه تبريز

 - 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 پرديس خودگردان 21338  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 پرديس خودگردان 21339  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
تبريزخودگردان دانشگاه  - 5 

مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 
 هاي هيدروليكيسازه

 پرديس خودگردان 21340  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 12 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 پرديس خودگردان 21341  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 پرديس خودگردان 21342  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 4 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 پرديس خودگردان 21343  دانشگاه صنعتي شاهرود

تحصيل پرديس محل 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 پرديس خودگردان 21344  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 پرديس خودگردان 21345  خرمشهردانشگاه علوم و فنون دريايي 
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 ) 1مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 4 
مهندسي سواحل، مهندسي عمران گرايش 

 هاي درياييبنادر و سازه
 پرديس خودگردان 21346  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 پرديس خودگردان 21347  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

پرديس محل تحصيل 
 خودگردان دانشگاه

- 8 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 پرديس خودگردان 21348  رشت -دانشگاه گيالن 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21349  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21350  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21351  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 10 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 6 -  پرديس خودگردان 21352  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 3 -  پرديس خودگردان 21353  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

عمران گرايش مهندسي محيط زيستمهندسي  3 -  پرديس خودگردان 21354  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 2 -  پرديس خودگردان 21355  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

گرايش مهندسي محيط زيستمهندسي عمران  7 -  پرديس خودگردان 21356  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 2 -   پرديس خودگردان 21357  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
مهندسي محيط زيست گرايش آب و 

 فاضالب
 پرديس خودگردان 21358  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد 

 پرديس خودگردان 21359  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي ژيوتكنيك زيست محيطي 1 - 
 پيام نور 21360  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي عمران گرايش سازه 8 - 
 پيام نور 21361  مركز شيراز -نور استان فارس دانشگاه پيام  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 - 
 پيام نور 21362  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 10 - 
 پيام نور 21363  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 8 - 
 پيام نور 21364 مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 10 - 
 - 8 

مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 
 هاي هيدروليكيسازه

 پيام نور 21365  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران 
ساختمهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت  10 -   پيام نور 21366  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 8 -   پيام نور 21367  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 مجازي پيام نور 21368  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 21369  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 21370  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21371  غيرانتفاعي ايوانكيدانشگاه  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21372  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 غيرانتفاعي 21373  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21374  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مهندسي عمران گرايش سازه 15 - 
 غيرانتفاعي 21375  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21376  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21377  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 غيرانتفاعي 21378  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21379  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مهندسي عمران گرايش سازه 15 - 
 غيرانتفاعي 21380  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21381  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 

 غيرانتفاعي 21382  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 21383  تنكابن -غيرانتفاعي آيندگان موسسه  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21384  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 غيرانتفاعي 21385  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك  مهندسي عمران گرايش سازه 16 - 



 
 

 328  

 

  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 غيرانتفاعي 21386  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  مهندسي عمران گرايش سازه 14 - 
 غيرانتفاعي 21387  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 غيرانتفاعي 21388  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي بنيان  مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 غيرانتفاعي 21389  موسسه غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوار مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21390  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  مهندسي عمران گرايش سازه 5 - 
 غيرانتفاعي 21391  گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  مهندسي عمران گرايش سازه 5 - 
 غيرانتفاعي 21392  خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21393  ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  مهندسي عمران گرايش سازه 4 - 
 غيرانتفاعي 21394  سمنان -موسسه غيرانتفاعي رشد دانش  مهندسي عمران گرايش سازه 7 - 
 غيرانتفاعي 21395  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مهندسي عمران گرايش سازه 11 - 
 غيرانتفاعي 21396  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  مهندسي عمران گرايش سازه 8 - 
 غيرانتفاعي 21397  ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه  مهندسي عمران گرايش سازه 7 - 
 غيرانتفاعي 21398  موسسه غيرانتفاعي شاهرود مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 

 غيرانتفاعي 21399  تهران -موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران)  مهندسي عمران گرايش سازه 10 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 21400  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  مهندسي عمران گرايش سازه 8 - 
 غيرانتفاعي 21401  كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان  مهندسي عمران گرايش سازه 6 - 
 غيرانتفاعي 21402  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  مهندسي عمران گرايش سازه 8 - 
 غيرانتفاعي 21403  اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  مهندسي عمران گرايش سازه 13 - 
 غيرانتفاعي 21404  رشت -موسسه غيرانتفاعي كادوس  مهندسي عمران گرايش سازه 12 - 
 غيرانتفاعي 21405  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  مهندسي عمران گرايش سازه 15 - 
 غيرانتفاعي 21406  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي ليان  عمران گرايش سازهمهندسي  8 - 
 غيرانتفاعي 21407  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  مهندسي عمران گرايش سازه 5 - 
 غيرانتفاعي 21408  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 غيرانتفاعي 21409  بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  مهندسي عمران گرايش سازه 4 - 
 غيرانتفاعي 21410  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21411  بروجرد -موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر مهندسي عمران گرايش سازه 12 - 
 غيرانتفاعي 21412  رشت -غيرانتفاعي احرار  موسسه مهندسي عمران گرايش سازه 18 - 
 غيرانتفاعي 21413  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اسرار  مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 غيرانتفاعي 21414  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  مهندسي عمران گرايش سازه 12 - 
 غيرانتفاعي 21415  مشهد -الهوري موسسه غيرانتفاعي اقبال  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21416  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  مهندسي عمران گرايش سازه 16 - 
 غيرانتفاعي 21417  قزوين -موسسه غيرانتفاعي پارسيان بيدستان  مهندسي عمران گرايش سازه 7 - 
 غيرانتفاعي 21418  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  مهندسي عمران گرايش سازه 3 - 
 غيرانتفاعي 21419  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  مهندسي عمران گرايش سازه 11 - 
 غيرانتفاعي 21420  المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  مهندسي عمران گرايش سازه 5 - 
 غيرانتفاعي 21421  مشهد -موسسه غيرانتفاعي توس  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21422  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 غيرانتفاعي 21423  كوهدشت -موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 غيرانتفاعي 21424  رشت -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي عمران گرايش سازه 13 - 
 غيرانتفاعي 21425  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي عمران گرايش سازه 11 - 
 غيرانتفاعي 21426  همدان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي عمران گرايش سازه 5 - 
 غيرانتفاعي 21427  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 غيرانتفاعي 21428  قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 غيرانتفاعي 21429  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21430  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 غيرانتفاعي 21431  رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21432  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  مهندسي عمران گرايش سازه 17 - 
 غيرانتفاعي 21433  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21434  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  مهندسي عمران گرايش سازه 17 - 
 غيرانتفاعي 21435  كاشان -موسسه غيرانتفاعي سينا  مهندسي عمران گرايش سازه 6 - 
 غيرانتفاعي 21436  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21437  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي صالحان  گرايش سازهمهندسي عمران  6 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264 ادامه

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

 اول دوم
 غيرانتفاعي 21438  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب  سازهمهندسي عمران گرايش  8 - 
 غيرانتفاعي 21439  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21440  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  مهندسي عمران گرايش سازه 7 - 
 غيرانتفاعي 21441  نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  مهندسي عمران گرايش سازه 5 - 
 غيرانتفاعي 21442 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  مهندسي عمران گرايش سازه 15 - 
 غيرانتفاعي 21443  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 غيرانتفاعي 21444  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  مهندسي عمران گرايش سازه 16 - 
 غيرانتفاعي 21445  ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  مهندسي عمران گرايش سازه 13 - 
 غيرانتفاعي 21446  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني مهندسي عمران گرايش سازه 5 - 
 غيرانتفاعي 21447  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  مهندسي عمران گرايش سازه 8 - 
 غيرانتفاعي 21448  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 21449  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -
 غيرانتفاعي 21450  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 
 غيرانتفاعي 21451  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 
 غيرانتفاعي 21452  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي عمران گرايش زلزله 7 - 
 غيرانتفاعي 21453  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 
 غيرانتفاعي 21454  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي عمران گرايش زلزله 10 - 

 غيرانتفاعي 21455  تهران -(ويژه خواهران) موسسه غيرانتفاعي آل طه  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 21456  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  مهندسي عمران گرايش زلزله 5 - 
 غيرانتفاعي 21457  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي بنيان  مهندسي عمران گرايش زلزله 5 - 
 غيرانتفاعي 21458  غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوارموسسه  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 
 غيرانتفاعي 21459  سمنان -موسسه غيرانتفاعي رشد دانش  مهندسي عمران گرايش زلزله 2 - 
 غيرانتفاعي 21460  ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه  مهندسي عمران گرايش زلزله 5 - 
 غيرانتفاعي 21461  شاهرودموسسه غيرانتفاعي  مهندسي عمران گرايش زلزله 2 - 

 غيرانتفاعي 21462  تهران -موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران)  مهندسي عمران گرايش زلزله 12 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 21463  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم  مهندسي عمران گرايش زلزله 9 - 
 غيرانتفاعي 21464  بجنورد -غيرانتفاعي اشراق  موسسه مهندسي عمران گرايش زلزله 3 - 
 غيرانتفاعي 21465  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  مهندسي عمران گرايش زلزله 3 - 
 غيرانتفاعي 21466  مشهد -موسسه غيرانتفاعي توس  مهندسي عمران گرايش زلزله 15 - 
 غيرانتفاعي 21467  اصفهان -دانش پژوهان پيشرو موسسه غيرانتفاعي  مهندسي عمران گرايش زلزله 10 - 
 غيرانتفاعي 21468  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  مهندسي عمران گرايش زلزله 5 - 
 غيرانتفاعي 21469  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  مهندسي عمران گرايش زلزله 5 - 
 غيرانتفاعي 21470 ايوانكي -توسعه پايدار آريا  موسسه غيرانتفاعي علوم مهندسي عمران گرايش زلزله 7 - 
 غيرانتفاعي 21471  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  مهندسي عمران گرايش زلزله 10 - 
 غيرانتفاعي 21472  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  مهندسي عمران گرايش زلزله 4 - 
 غيرانتفاعي 21473  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني گرايش زلزلهمهندسي عمران  5 - 
 غيرانتفاعي 21474  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21475  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 7 - 
 غيرانتفاعي 21476  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  ژئوتكنيكمهندسي عمران گرايش  20 - 
 غيرانتفاعي 21477  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 - 
 غيرانتفاعي 21478  خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 15 - 
 غيرانتفاعي 21479  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  عمران گرايش ژئوتكنيكمهندسي  8 - 
 غيرانتفاعي 21480  ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 7 - 
 غيرانتفاعي 21481  گنبدكاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 - 
 غيرانتفاعي 21482  بروجرد -موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر عمران گرايش ژئوتكنيكمهندسي  8 - 
 غيرانتفاعي 21483  قزوين -موسسه غيرانتفاعي پارسيان بيدستان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 4 - 
 غيرانتفاعي 21484  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 - 
 غيرانتفاعي 21485  مشهد -موسسه غيرانتفاعي توس  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21486  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 7 - 
 غيرانتفاعي 21487  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 - 
 غيرانتفاعي 21488  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 - 
 غيرانتفاعي 21489  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 17 - 
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 اول دوم
 غيرانتفاعي 21490 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 - 
 غيرانتفاعي 21491  اميركال بابل -و فنّاوري آريان  موسسه غيرانتفاعي علوم مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 - 
 غيرانتفاعي 21492  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 - 
 غيرانتفاعي 21493  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 - 
 غيرانتفاعي 21494  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21495  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 - 
 غيرانتفاعي 21496  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 13 - 
 غيرانتفاعي 21497  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  راه و ترابريمهندسي عمران گرايش  10 - 
 غيرانتفاعي 21498  ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 5 - 
 غيرانتفاعي 21499  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 - 
 غيرانتفاعي 21500  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  عمران گرايش راه و ترابريمهندسي  3 - 
 غيرانتفاعي 21501  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 - 
 غيرانتفاعي 21502  رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 15 - 
 غيرانتفاعي 21503  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 - 
 غيرانتفاعي 21504  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 6 - 
 غيرانتفاعي 21505  اميركال بابل -آريان موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 10 - 
 غيرانتفاعي 21506  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 15 - 
 غيرانتفاعي 21507  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 18 - 
 غيرانتفاعي 21508  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 5 - 
 - 20 

مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت
 منابع آب

 غيرانتفاعي 21509  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني

 20 - فقط زن
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 غيرانتفاعي 21510  تهران -(ويژه خواهران) موسسه غيرانتفاعي آل طه 

 - 10 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 غيرانتفاعي 21511  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك 

 - 7 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 غيرانتفاعي 21512  سنندج -موسسه غيرانتفاعي توسعه دانش 

 - 3 
عمران گرايش مهندسي و مديريتمهندسي 
 منابع آب

 غيرانتفاعي 21513  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب 

 - 20 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 غيرانتفاعي 21514  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق 

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 غيرانتفاعي 21515  غيرانتفاعي كيمياي كرمانموسسه 

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت

 منابع آب
 غيرانتفاعي 21516  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني

 - 12 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 غيرانتفاعي 21517  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش 

توضيحات در انتهاي دفترچه - 20 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 غيرانتفاعي 21518  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني 

 - 20 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 غيرانتفاعي 21519  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام 

 - 20 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 غيرانتفاعي 21520  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 

 20 - فقط زن
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 غيرانتفاعي 21521  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران) 

 - 17 
گرايش مهندسي آب و مهندسي عمران 

 هاي هيدروليكيسازه
 غيرانتفاعي 21522  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان 

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 غيرانتفاعي 21523  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت 

 - 7 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 غيرانتفاعي 21524  شاهين شهر اصفهان -غيرانتفاعي بنيان موسسه 

 3 - فقط مرد
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 غيرانتفاعي 21525  تهران -موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران) 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 10 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 غيرانتفاعي 21526  اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن 

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هيدروليكيهاي سازه
 غيرانتفاعي 21527  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق 

 - 4 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 غيرانتفاعي 21528  رشت -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 

 - 20 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 غيرانتفاعي 21529  رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان 

 - 1 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 غيرانتفاعي 21530  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي صالحان 

 - 10 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و 

 هاي هيدروليكيسازه
 غيرانتفاعي 21531  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان 

 - 9 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، 

 هاي درياييبنادر و سازه
 غيرانتفاعي 21532  رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار 

 غيرانتفاعي 21533  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 11 - 
 غيرانتفاعي 21534  مشهد -موسسه غيرانتفاعي توس  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 20 - 
 غيرانتفاعي 21535  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 5 - 
 غيرانتفاعي 21536  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 10 - 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21537  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21538  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21539  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار
گرايش مهندسي و مديريت ساختمهندسي عمران  20 -   غيرانتفاعي 21540  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21541  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21542  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21543  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21544  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 

مهندسي و مديريت ساخت مهندسي عمران گرايش 20 - فقط زن  غيرانتفاعي 21545  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران) 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21546  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21547  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 12 -   غيرانتفاعي 21548  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 10 -   غيرانتفاعي 21549  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش 
مديريت ساخت مهندسي عمران گرايش مهندسي و 20 -   غيرانتفاعي 21550  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 10 -   غيرانتفاعي 21551  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 18 -   غيرانتفاعي 21552  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 15 -   غيرانتفاعي 21553  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21554  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس 
ساختمهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت  19 -   غيرانتفاعي 21555  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص) 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21556  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21557  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 17 -   غيرانتفاعي 21558  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 14 -   غيرانتفاعي 21559  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21560  مشهد -غيرانتفاعي توس موسسه 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21561  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21562  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران 
عمران گرايش مهندسي و مديريت ساختمهندسي  20 -   غيرانتفاعي 21563  رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 13 -   غيرانتفاعي 21564  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21565  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 11 -   غيرانتفاعي 21566  موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21567  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي 
مديريت ساختمهندسي عمران گرايش مهندسي و  15 -   غيرانتفاعي 21568 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 15 -   غيرانتفاعي 21569  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21570  همدان -غيرانتفاعي عمران و توسعه موسسه 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 18 -   غيرانتفاعي 21571  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 15 -   غيرانتفاعي 21572  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 12 -   غيرانتفاعي 21573  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار 
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 4 -   غيرانتفاعي 21574  اروميه -موسسه غيرانتفاعي صبا 
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 10 -   غيرانتفاعي 21575  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اسرار 
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 5 -   غيرانتفاعي 21576  رشت -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 13 -   غيرانتفاعي 21577  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران 
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 20 -   غيرانتفاعي 21578  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو 
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 3 -   غيرانتفاعي 21579  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب 
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 10 -   غيرانتفاعي 21580  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران 
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 16 -   غيرانتفاعي 21581  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق 
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 10 -   غيرانتفاعي 21582  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان 
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 5 -   غيرانتفاعي 21583  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه 
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 5 -   غيرانتفاعي 21584  گرگان -غيرانتفاعي المعي گرگانيموسسه 
 غيرانتفاعي 21585  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  مهندسي ساختمانهاي هوشمند 10 - 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 40 - آموزش محور  مجازي غيرانتفاعي 21586  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 10 - آموزش محور  مجازي غيرانتفاعي 21587  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي 
مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 24 - آموزش محور  مجازي غيرانتفاعي 21588  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز 

 ) 1مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267
 روزانه 21589  دانشگاه اراك مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 9 -  

 روزانه 21590  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 11 - 
 روزانه 21591  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 9 - 
 روزانه 21592  دانشگاه بيرجند مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 7 - 
 روزانه 21593  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 18 - 
 مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 8 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 21594  كرمان

فرهنگيان رسمي يا ويژه 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 21595  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 13 -

 روزانه 21596  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 5 - 
 روزانه 21597  دانشگاه تربيت مدرس توليد مهندسي مكانيك گرايش ساخت و 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 21598  دانشگاه تفرش مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 24 - 
 روزانه 21599  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 9 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 شرايط در انتهاي دفترچه -
 روزانه 21600  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 18 -

 روزانه 21601  دانشگاه زنجان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 11 - 
 روزانه 21602  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 10 - 
 روزانه 21603  دانشگاه صنعتي اراك مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 20 - 
 روزانه 21604  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 12 - 
 روزانه 21605  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 6 - 
 روزانه 21606  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 24 - 

محل اجراي پروژه 
 روزانه 21607  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 3 - پژوهشكده فناوريهاي نو

 روزانه 21608  دانشگاه صنعتي بيرجند مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 20 - 
 روزانه 21609  تهران -خواجه نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 14 - 
 روزانه 21610  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 20 - 
 روزانه 21611  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 5 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 21612  دانشگاه صنعتي قم توليدمهندسي مكانيك گرايش ساخت و  9 -
پذيرفته شدگان در "

صورت دارا بودن شرايط 
عمومي و اختصاصي 

وزارت دفاع و شرايط 
علمي الزم (درج شده در 

سايت دانشگاه صنعتي 
مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

تحصيل محل  -دفترچه 
 تهران

 روزانه 21613  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 4 -
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 21614  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 12 - 
 روزانه 21615  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 13 - 
 روزانه 21616  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 12 - 
 روزانه 21617  دانشگاه كاشان مكانيك گرايش ساخت و توليدمهندسي  10 - 
 روزانه 21618  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 13 - 
 روزانه 21619  دانشگاه مراغه مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 18 - 
 روزانه 21620  بندر عباس -هرمزگان دانشگاه  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 14 - 
 روزانه 21621  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 6 - 
 روزانه 21622  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش جوش 8 - 
 نوبت دوم 21623  دانشگاه اراك مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 4 - 
 نوبت دوم 21624  دانشگاه اروميه مكانيك گرايش ساخت و توليدمهندسي  2 - 
 نوبت دوم 21625  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 2 - 
 نوبت دوم 21626  دانشگاه بيرجند مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 2 - 
 نوبت دوم 21627  دانشگاه تبريز توليد مهندسي مكانيك گرايش ساخت و 12 - 
 نوبت دوم 21628  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 1 - 

وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
 مشخصات و شرايط دانشگاه

 نوبت دوم 26128  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 13 -

 نوبت دوم 21629  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 4 - 
 نوبت دوم 21630  دانشگاه تفرش مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 2 - 
 نوبت دوم 21631  دانشگاه تهران ساخت و توليد مهندسي مكانيك گرايش 5 - 
 نوبت دوم 21632  دانشگاه زنجان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 2 - 
 نوبت دوم 21633  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 2 - 
 نوبت دوم 21634  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 5 - 
 نوبت دوم 21635  دانشگاه صنعتي بيرجند مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 5 - 
 نوبت دوم 21636  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 13 - 
 نوبت دوم 21637  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 1 - 

شدگان در  پذيرفته"
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 21638  دانشگاه صنعتي مالك اشتر يدمهندسي مكانيك گرايش ساخت و تول 4 -

 نوبت دوم 21639  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 7 - 
 نوبت دوم 21640  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 11 - 
 نوبت دوم 21641  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 3 - 
 نوبت دوم 21642  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 4 - 
 نوبت دوم 21643  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 3 - 
 نوبت دوم 21644  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 3 - 
 مجازي 21645  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 20 - آموزش محور
 مجازي 21646  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 40 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21647  دانشگاه اروميه گرايش ساخت و توليدمهندسي مكانيك  6 -
محل تحصيل پرديس 

خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 21648  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 7 -
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21649  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 8 -

 مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 9 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 21650  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21651  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21652  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  توليدمهندسي مكانيك گرايش ساخت و  7 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21653  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21654  نوشيرواني بابل دانشگاه صنعتي مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 12 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21655  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21656  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 1 -
 پيام نور 21657  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 10 - 
 غيرانتفاعي 21658  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 10 - 
 مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 17 - 

موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد 
 غيرانتفاعي 21659  رفسنجان)

محل تحصيل واحد قزوين  غيرانتفاعي 21660  موسسه غيرانتفاعي كار مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 10 -
 غيرانتفاعي 21661  رودبار -موسسه غيرانتفاعي گيل  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 10 - 
 غيرانتفاعي 21662  قزوين -موسسه غيرانتفاعي پارسيان بيدستان  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 6 - 
 غيرانتفاعي 21663  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 17 - 
 غيرانتفاعي 21664 اصفهانفوالد شهر  -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 15 - 
 غيرانتفاعي 21665  نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 5 - 

 ) 2مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -    روزانه 21666  دانشگاه اراك

كاربرديمهندسي مكانيك گرايش طراحي  18 -   روزانه 21667  دانشگاه اردكان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 14 -   روزانه 21668  دانشگاه اروميه
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 13 -   روزانه 21669  دانشگاه اصفهان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -   روزانه 21670  دانشگاه بناب
مكانيك گرايش طراحي كاربرديمهندسي  22 -   روزانه 21671  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -   روزانه 21672  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 17 -   روزانه 21673  دانشگاه بيرجند
گرايش طراحي كاربرديمهندسي مكانيك  20 -   روزانه 21674  دانشگاه تبريز
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 

 روزانه 21675  كرمان

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 -  روزانه 21676  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 -   روزانه 21677  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 - فاقد خوابگاه  روزانه 21678  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 30 -   روزانه 21679  تهراندانشگاه 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 شرايط در انتهاي دفترچه -
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 -  روزانه 21680  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -   روزانه 21681  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 18 -   روزانه 21682  بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 27 -   روزانه 21683  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 -   روزانه 21684  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 -   روزانه 21685  دانشگاه زنجان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -   روزانه 21686  دانشگاه سمنان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 9 -   روزانه 21687  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
مكانيك گرايش طراحي كاربرديمهندسي  22 -   روزانه 21688  دانشگاه شهركرد
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -   روزانه 21689  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
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 ) 2مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -   روزانه 21690  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -   روزانه 21691  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 -   روزانه 21692  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 25 -   روزانه 21693  دانشگاه شيراز

توضيحات در انتهاي دفترچه 
 محل تحصيل واحد آبادان -

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -  روزانه 21694  دانشگاه صنعت نفت
گرايش طراحي كاربردي مهندسي مكانيك 30 -   روزانه 21695  دانشگاه صنعتي سيرجان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -   روزانه 21696  دانشگاه صنعتي اراك
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -   روزانه 21697  دانشگاه صنعتي اروميه
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -  صنعتي اصفهان (محل تحصيل دانشكده فني دانشگاه 

 روزانه 21699  و مهندسي گلپايگان)
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 40 -   روزانه 21698  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 26 -   روزانه 21700  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل اجراي پروژه 
فناوري هاي پژوهشكده 

 مهندسي مكانيك
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 -  روزانه 21701  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل اجراي پروژه 
پژوهشكده فناوري هاي نو مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 -  روزانه 21702  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

طراحي كاربرديمهندسي مكانيك گرايش  18 -   روزانه 21703  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 -   روزانه 21704  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 21 -   روزانه 21705  دانشگاه صنعتي شاهرود
طراحي كاربرديمهندسي مكانيك گرايش  46 -   روزانه 21706  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 9 -   روزانه 21707  دانشگاه صنعتي شيراز

توضيحات در انتهاي دفترچه مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 13 -  روزانه 21708  دانشگاه صنعتي قم
كاربرديمهندسي مكانيك گرايش طراحي  16 -   روزانه 21709  دانشگاه صنعتي قوچان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 17 -   روزانه 21710  دانشگاه صنعتي كرمانشاه

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

 دفترچه

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 - دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 
 روزانه 21712  شهر اصفهان)

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -  روزانه 21711  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

گرايش طراحي كاربرديمهندسي مكانيك  12 -   روزانه 21713  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 23 -   روزانه 21714  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 26 -   روزانه 21715  دانشگاه فردوسي مشهد

طراحي كاربردي مهندسي مكانيك گرايش 10 - فقط مرد  روزانه 21716  دانشگاه قم
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 - فقط زن  روزانه 21717  دانشگاه قم
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -   روزانه 21718  دانشگاه كاشان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 17 -   روزانه 21719  سنندج -دانشگاه كردستان 

توضيحات در انتهاي دفترچه مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -  روزانه 21720  رشت -دانشگاه گيالن 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 -   روزانه 21721  بابلسر -دانشگاه مازندران 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 13 -   روزانه 21722  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -   روزانه 21723  دانشگاه مالير
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 16 -   روزانه 21724  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 -   روزانه 21725  دانشگاه ياسوج
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 16 -   روزانه 21726  دانشگاه يزد
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 7 -   روزانه 21727  آموزش عالي بم مجتمع
 - 5 

مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش 
 تجهيزات

 روزانه 21728  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

توضيحات در انتهاي دفترچه 
 محل تحصيل واحد آبادان -

- 10 
مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش 

 تجهيزات
 روزانه 21729  دانشگاه صنعت نفت

 - 5 
مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش 

 تجهيزات
 روزانه 21730  دانشگاه يزد

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 روزانه 21731  دانشگاه تهران مهندسي هوافضا گرايش فناوري ماهواره 1 -

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي راه آهن

 روزانه 21732  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي ريليمهندسي ماشين 14 -

محل تحصيل  -فقط مرد 
دانشكده فناوري هاي 

 نوين
 روزانه 21733  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي فناوري ماهواره گرايش هوا فضا 6 -

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 -   نوبت دوم 21734  دانشگاه اراك
كاربرديمهندسي مكانيك گرايش طراحي  2 -   نوبت دوم 21735  دانشگاه اردكان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 -   نوبت دوم 21736  دانشگاه اروميه
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 -   نوبت دوم 21737  دانشگاه اصفهان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 11 -  دوم نوبت 21738  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 -   نوبت دوم 21739  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 3 -   نوبت دوم 21740  دانشگاه بيرجند
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 13 -   نوبت دوم 21741  دانشگاه تبريز
مكانيك گرايش طراحي كاربردي مهندسي 1 -   نوبت دوم 21742  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان

وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
 مشخصات و شرايط دانشگاه

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 -  نوبت دوم 26129  تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه 

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 -   نوبت دوم 21743  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 -   نوبت دوم 21744  دانشگاه تهران
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -   نوبت دوم 21745  بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 7 -   نوبت دوم 21746  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 -   نوبت دوم 21747  دانشگاه زنجان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 -   نوبت دوم 21748  دانشگاه سمنان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 -   نوبت دوم 21749  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -   نوبت دوم 21750  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 -   نوبت دوم 21751  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -   نوبت دوم 21752  دانشگاه صنعتي سيرجان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 -  دانشگاه صنعتي اصفهان (محل تحصيل دانشكده فني 

 نوبت دوم 21754  و مهندسي گلپايگان)
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 24 -   نوبت دوم 21753  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 17 -   نوبت دوم 21755  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 6 -   نوبت دوم 21756  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 6 -   نوبت دوم 21757  دانشگاه صنعتي شاهرود
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -   نوبت دوم 21758  دانشگاه صنعتي قوچان
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

 دفترچه

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 - دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 
 نوبت دوم 21759  شهر اصفهان)

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -  نوبت دوم 21760  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 -   نوبت دوم 21761  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 18 -   نوبت دوم 21762  تهران -و صنعت ايران  دانشگاه علم

با همكاري پژوهشگاه 
 مواد و انرژي

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 -  نوبت دوم 21763  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 7 -   نوبت دوم 21764  دانشگاه فردوسي مشهد
گرايش طراحي كاربرديمهندسي مكانيك  14 -   نوبت دوم 21765  دانشگاه كاشان

توضيحات در انتهاي دفترچه مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 -  نوبت دوم 21766  رشت -دانشگاه گيالن 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 -   نوبت دوم 21767  بابلسر -دانشگاه مازندران 
طراحي كاربردي مهندسي مكانيك گرايش 10 -   نوبت دوم 21768  دانشگاه مالير
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 3 -   نوبت دوم 21769  دانشگاه ياسوج
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 6 -   نوبت دوم 21770  دانشگاه يزد
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 -   نوبت دوم 21771  مجتمع آموزش عالي بم
 - 2 

مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش 
 تجهيزات

 نوبت دوم 21772  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش 

 تجهيزات
 نوبت دوم 21773  دانشگاه يزد

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي راه آهن

 نوبت دوم 21774  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي ريليمهندسي ماشين 5 -

محل تحصيل  -فقط مرد 
دانشكده فناوري هاي 

 نوين

 نوبت دوم 21775  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي فناوري ماهواره گرايش هوا فضا 2 -

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 40 - آموزش محور  مجازي 21776  رشت -دانشگاه گيالن 
گرايش طراحي كاربردي مهندسي مكانيك 1 -   پرديس خودگردان 21777  دانشگاه اصفهان

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 13 -  پرديس خودگردان 21778  دانشگاه تربيت مدرس

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 21779

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -  پرديس خودگردان 21780  دانشگاه زنجان
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 -  پرديس خودگردان 21781  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

طراحي كاربرديمهندسي مكانيك گرايش  10 -  پرديس خودگردان 21782  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -   پرديس خودگردان 21783  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 - خودگردانپرديس  21784  دانشگاه صنعتي شاهرود  

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 -  پرديس خودگردان 21785  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 6 -  پرديس خودگردان 21786  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 1 -  پرديس خودگردان 21787  دانشگاه كاشان

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 3 -  پرديس خودگردان 21788  سنندج -دانشگاه كردستان 

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاهخودگردان 

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 14 -  پرديس خودگردان 21789  رشت -دانشگاه گيالن 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش 

 تجهيزات
 پرديس خودگردان 21790  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

كاربرديمهندسي مكانيك گرايش طراحي  10 -   پيام نور 21791  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -   پيام نور 21792  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -   غيرانتفاعي 21793  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -   غيرانتفاعي 21794  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -   غيرانتفاعي 21795  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 -   غيرانتفاعي 21796  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -   غيرانتفاعي 21797  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -   غيرانتفاعي 21798  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس 

محل تحصيل واحد قزوين كاربرديمهندسي مكانيك گرايش طراحي  5 -  غيرانتفاعي 21799  موسسه غيرانتفاعي كار
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -   غيرانتفاعي 21800  رودبار -موسسه غيرانتفاعي گيل 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -   غيرانتفاعي 21801  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص) 
طراحي كاربرديمهندسي مكانيك گرايش  9 -   غيرانتفاعي 21802  رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -   غيرانتفاعي 21803  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 6 -   غيرانتفاعي 21804  قزوين -موسسه غيرانتفاعي پارسيان بيدستان 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -   غيرانتفاعي 21805  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 6 -   غيرانتفاعي 21806  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 -   غيرانتفاعي 21807 شهر اصفهانفوالد  -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 7 -   غيرانتفاعي 21808  قشم -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 7 -   غيرانتفاعي 21809  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق 

 ) 3مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267
 روزانه 21810  دانشگاه اراك مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 9 -  

 روزانه 21811  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 16 - 
 روزانه 21812  دانشگاه اصفهان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 11 - 
 روزانه 21813  دانشگاه بجنورد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - 
 روزانه 21814  دانشگاه بزرگمهر قاينات مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - 
 روزانه 21815  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 6 - 
 روزانه 21816  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 - 
 روزانه 21817  دانشگاه بيرجند مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 27 - 
 روزانه 21818  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 13 - 

 مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - 
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 

  كرمان
 روزانه 21819
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 ) 3مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 21820  تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 14 -

 روزانه 21821  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 16 - 
 روزانه 21822  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - فاقد خوابگاه
 روزانه 21823  دانشگاه تفرش مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 16 - 
 مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني كاسپين 
 روزانه 21825  واقع در رضوان شهر استان گيالن)

 روزانه 21824  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 30 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
 فقط مرد

 روزانه 21826  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 -

 روزانه 21827  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 19 - 
 روزانه 21828  بوشهر -فارس دانشگاه خليج  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 21 - 
 روزانه 21829  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 6 - 
 روزانه 21830  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 16 - 
 روزانه 21831  دانشگاه زنجان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - 
 روزانه 21832  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 روزانه 21833  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 17 - 
 روزانه 21834  دانشگاه شهركرد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 19 - 
 روزانه 21835  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  تبديل انرژيمهندسي مكانيك گرايش  15 - 
 روزانه 21836  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 11 - 
 روزانه 21837  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 22 - 
 مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 

اهواز (محل تحصيل پرديس  -شهيد چمران  دانشگاه
 روزانه 21838  صنعتي شهداي هويزه)

 روزانه 21839  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 روزانه 21840  دانشگاه شيراز مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 21 - 
 روزانه 21841  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور  انرژيمهندسي مكانيك گرايش تبديل  17 - 
 روزانه 26070  دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
 روزانه 21842  دانشگاه صنعتي اراك مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 روزانه 21843  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 روزانه 21844  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
 مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - 

دانشگاه صنعتي اصفهان (محل تحصيل دانشكده فني 
 روزانه 21845  و مهندسي گلپايگان)

 روزانه 21846  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 17 - 
محل اجراي پروژه 
 پژوهشكده انرژي

 روزانه 21847  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 -
 روزانه 21848  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 23 - 
 روزانه 21849  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مكانيك گرايش تبديل انرژيمهندسي  12 - 
 روزانه 21850  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 21 - 
 روزانه 21851  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 32 - 
 روزانه 21852  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 21853  دانشگاه صنعتي قم مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 -
 روزانه 21854  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - 
 روزانه 21855  كرمانشاهدانشگاه صنعتي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 7 - 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

 دفترچه

 گرايش تبديل انرژيمهندسي مكانيك  8 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 روزانه 21856  شهر اصفهان)
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 3مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 روزانه 21857  دانشگاه صنعتي مالك اشتر تبديل انرژيمهندسي مكانيك گرايش  8 -

 روزانه 21858  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 14 - 
 روزانه 21859  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 22 - 
 روزانه 21860  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 24 - 

 روزانه 21861  دانشگاه قم مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 - فقط مرد
 روزانه 21862  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 18 - 
 روزانه 21863  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
انتهاي دفترچه توضيحات در  روزانه 21864  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 22 -

 روزانه 21865  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 21 - 
 روزانه 21866  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
 روزانه 21867  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
 روزانه 21868  دانشگاه ياسوج مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 24 - 
 روزانه 21869  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 14 - 
 - 6 

هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 21870  دانشگاه اروميه

 6 - فقط زن
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 21871  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 8 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 21872  كرمان

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 3 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 21873  دانشگاه تهران

 - 8 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 21874  دانشگاه سمنان

 - 7 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 21875  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 12 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 21876  دانشگاه صنعتي شاهرود

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 21877  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل  -فاقد خوابگاه 
دانشكده مهندسيتحصيل 
 انرژي

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 21878  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 - 8 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 روزانه 21879  دانشگاه كاشان

 - 5 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست

تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته دانشگاه تحصيالت 
 روزانه 21880  كرمان

محل تحصيل دانشكده 
 محيط زيست تهران

- 2 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 روزانه 21881  دانشگاه تهران

 - 8 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 روزانه 21882  دانشگاه سمنان

 - 10 
هاي انرژي گرايش انرژي و سيستم مهندسي

 محيط زيست
 روزانه 21883  دانشگاه شيراز
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

- 1 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 روزانه 21884  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل  -فاقد خوابگاه 
تحصيل دانشكده مهندسي

 انرژي
- 2 

هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

 روزانه 21885  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

دانشكده محل تحصيل 
 فناوري هاي نوين

- 5 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 روزانه 21886  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 6 - فقط زن
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 21887  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 15 
انرژي گرايش هاي مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 21888  دانشگاه بزرگمهر قاينات

 - 4 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 21889  دانشگاه تبريز

 - 2 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 21890  كرمان

 - 12 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 21891  دانشگاه تخصصي فّناوري هاي نوين آمل

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 4 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 21892  دانشگاه تهران

 - 8 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 21893  دانشگاه سمنان

 - 7 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 21894  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 9 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 21895  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

امور آموزشي اين رشته 
رشته اي  گرايش بين

توسط سه دانشكده برق، 
مكانيك و فيزيك انجام 

 مي شود

- 4 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 21896  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 12 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 21897  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 7 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 21898  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 8 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 21899  دانشگاه صنعتي شاهرود

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

- 2 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 21900  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل  -فاقد خوابگاه 
تحصيل دانشكده مهندسي

 انرژي
- 1 

هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 هاي انرژيسيستم

 روزانه 21901  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 - 6 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 21902  تهران -صنعت ايران  دانشگاه علم و

 10 - فقط مرد
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 روزانه 21903  دانشگاه قم

 روزانه 21904  دانشگاه اروميه پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 9 - 
 روزانه 21905  دانشگاه تبريز پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 4 - 

 پذيرهاي تجديدانرژيمهندسي  6 - 
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 

 روزانه 21906  كرمان

محل تحصيل دانشكده 
علوم و فناوري هاي بين 

 رشته اي

 روزانه 21907  دانشگاه تربيت مدرس پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 2 -
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 3مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل  -فاقد خوابگاه 
تحصيل دانشكده علوم و 
فناوري هاي بين رشته اي

 روزانه 21908  دانشگاه تربيت مدرس پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 1 -

دانشكده  محل تحصيل
 علوم و فنون نوين

 روزانه 21909  دانشگاه تهران پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 2 -
 روزانه 21910  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 5 - 
 روزانه 21911  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 13 - 
 روزانه 21912  بابلسر -دانشگاه مازندران  پذيرتجديد هايمهندسي انرژي 9 - 
 روزانه 21913  مشكين دشت كرج -پژوهشگاه مواد و انرژي  پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 3 - 

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 21914  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 -

 روزانه 21915  دانشگاه اصفهان اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 2 - 
 روزانه 21916  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 2 - 
 روزانه 21917  دانشگاه شيراز اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 3 - 

محل تحصيل دانشكده 
و فيزيك مهندسي انرژي  روزانه 21918  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 4 -

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي انرژي

 روزانه 21919  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 2 -

محل  -فاقد خوابگاه 
تحصيل دانشكده مهندسي

 انرژي
 روزانه 21920  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 -

 - 3 
اي گرايش مهندسي چرخه مهندسي هسته

 سوخت
 روزانه 21921  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 روزانه 21922  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي احتراق 6 - 
 نوبت دوم 21923  اراك دانشگاه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 - 
 نوبت دوم 21924  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 - 
 نوبت دوم 21925  دانشگاه اصفهان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 - 
 نوبت دوم 21926  دانشگاه بزرگمهر قاينات مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 - 
 نوبت دوم 21927  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  گرايش تبديل انرژيمهندسي مكانيك  3 - 
 نوبت دوم 21928  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 - 
 نوبت دوم 21929  دانشگاه بيرجند مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 - 
 نوبت دوم 21930  دانشگاه تبريز انرژي مهندسي مكانيك گرايش تبديل 8 - 
 نوبت دوم 21931  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 - 

وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
 مشخصات و شرايط دانشگاه

 نوبت دوم 26130  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 14 -

 نوبت دوم 21932  دانشگاه تفرش مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 - 
 مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني كاسپين 
 نوبت دوم 21933  استان گيالن)واقع در رضوان شهر 

 نوبت دوم 21934  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
 نوبت دوم 21935  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 7 - 
 نوبت دوم 21936  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 - 
 نوبت دوم 21937  دانشگاه زنجان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 - 
 نوبت دوم 21938  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 - 
 نوبت دوم 21939  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 - 
 نوبت دوم 21940  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تبديل انرژيمهندسي مكانيك گرايش  6 - 
 نوبت دوم 21941  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 - 
 نوبت دوم 26071  دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 - 
 نوبت دوم 21942  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - 
 مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 - 

دانشگاه صنعتي اصفهان (محل تحصيل دانشكده فني 
 نوبت دوم 21943  و مهندسي گلپايگان)

 نوبت دوم 21944  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 21 - 
 نوبت دوم 21945  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 - 
 نوبت دوم 21946  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 6 - 
 نوبت دوم 21947  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 3ضريب مهندسي مكانيك (كد  - 1267 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

اشتر) به استخدام مالك 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

 دفترچه

 مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 نوبت دوم 21949  شهر اصفهان)

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 21948  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 -

 نوبت دوم 21950  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 9 - 
 نوبت دوم 21951  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 19 - 

با همكاري پژوهشگاه 
 مواد و انرژي

 نوبت دوم 21952  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 -
 نوبت دوم 21953  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 6 - 
 نوبت دوم 21954  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 11 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 21955  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 -
 نوبت دوم 21956  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 - 
 نوبت دوم 21957  دانشگاه ياسوج مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 - 
 نوبت دوم 21958  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 6 - 

 4 - فقط زن
گرايش  هاي انرژيمهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 نوبت دوم 21959  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 2 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 نوبت دوم 21960  كرمان

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 2 
انرژي گرايش هاي مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 نوبت دوم 21961  دانشگاه تهران

 - 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 نوبت دوم 21962  دانشگاه سمنان

 - 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 نوبت دوم 21963  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2 
گرايش هاي انرژي مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 نوبت دوم 21964  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 5 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 نوبت دوم 21965  دانشگاه كاشان

 - 1 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 نوبت دوم 21966  كرمان

محل تحصيل دانشكده 
 محيط زيست تهران

- 1 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 نوبت دوم 21967  دانشگاه تهران

 - 1 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 نوبت دوم 21968  دانشگاه سمنان
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 3مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل دانشكده 
 فناوري هاي نوين

- 3 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 نوبت دوم 21969  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 4 - زن فقط
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 نوبت دوم 21970  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 5 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 نوبت دوم 21971  دانشگاه بزرگمهر قاينات

 - 3 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 نوبت دوم 21972  تبريز دانشگاه

 - 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 نوبت دوم 21973  كرمان

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 2 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 نوبت دوم 21974  دانشگاه تهران

 - 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 نوبت دوم 21975  دانشگاه سمنان

 - 2 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 نوبت دوم 21976  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 11 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 نوبت دوم 21977  تهران -طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين 

 - 3 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 نوبت دوم 21978  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 نوبت دوم 21979  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 2 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 انرژيهاي سيستم
 نوبت دوم 21980  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 نوبت دوم 21981  دانشگاه اروميه پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 2 - 
 نوبت دوم 21982  دانشگاه تبريز پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 3 - 
 پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 2 - 

پيشرفته دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري 
 نوبت دوم 21983  كرمان

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 21984  دانشگاه تهران پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 2 -
 نوبت دوم 21985  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 3 - 
 نوبت دوم 21986  بابلسر -دانشگاه مازندران  پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 3 - 
 نوبت دوم 21987  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 - 
 مجازي 21988  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 40 - آموزش محور
 مجازي 21989  فردوسي مشهددانشگاه  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 40 - آموزش محور
 مجازي 21990  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - آموزش محور
 مجازي 21991  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 40 - آموزش محور

 40 - آموزش محور
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 مجازي 21992  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد 

محل  -آموزش محور 
تحصيل دانشكده فناوري 

 هاي نوين
- 40 

هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

 مجازي 21993  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 40 - آموزش محور
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 مجازي 21994  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21995  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21996  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 -

 گرايش تبديل انرژيمهندسي مكانيك  15 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 21997

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21998  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 -
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 ) 3مكانيك (كد ضريب مهندسي  - 1267 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

خودگردانپرديس  21999  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 -  

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22000  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22001  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 -

پرديس محل تحصيل 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22002  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 13 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22003  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22004  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 -
 پرديس خودگردان 22005  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 6 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم
 تكنولوژي انرژي

 پرديس خودگردان 22006  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 22007  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 6 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 محيط زيست
 پرديس خودگردان 22008  دانشگاه شيراز

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 پرديس خودگردان 22009  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

امور آموزشي اين رشته 
گرايش بين رشته اي 

توسط سه دانشكده برق، 
مكانيك و فيزيك انجام 

محل تحصيل  -مي شود 
دانشكده مهندسي انرژي 

 و فيزيك

- 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 پرديس خودگردان 22010  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 1 
هاي انرژي گرايش مهندسي سيستم

 هاي انرژيسيستم
 پرديس خودگردان 22011  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

تحصيل پرديس محل 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22012  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22013  دانشگاه شيراز اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22014  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي احتراق 5 -

مشترك با دانشگاه 
آمريكا  -پردو  -اينديانا 

شرايط در انتهاي  -
محل تحصيل  -دفترچه 

پرديس دانشكده هاي 
 فني

 مشترك 22015  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 -

 پيام نور 22016  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  انرژيمهندسي مكانيك گرايش تبديل  10 - 
 پيام نور 22017  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - 
 غيرانتفاعي 22018  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22019  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22020  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22021  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
 غيرانتفاعي 22022  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
 غيرانتفاعي 22023  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
 غيرانتفاعي 22024  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  انرژيمهندسي مكانيك گرايش تبديل  20 - 
 غيرانتفاعي 22025  قروه -موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 - 
 غيرانتفاعي 22026  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي بنيان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 6 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 3مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 غيرانتفاعي 22027  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 - 
 غيرانتفاعي 22028  گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  مكانيك گرايش تبديل انرژيمهندسي  8 - 
 غيرانتفاعي 22029  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - 
 غيرانتفاعي 22030  اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
 غيرانتفاعي 22031  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 - 
 غيرانتفاعي 22032  رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 9 - 
 غيرانتفاعي 22033  خرمشهر -موسسه غيرانتفاعي اروندان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - 
 غيرانتفاعي 22034  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22035  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 13 - 
 غيرانتفاعي 22036  قزوين -غيرانتفاعي پارسيان بيدستان موسسه  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 6 - 
 غيرانتفاعي 22037  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 - 
 غيرانتفاعي 22038  فردوس -موسسه غيرانتفاعي پيروزان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 1 - 
 غيرانتفاعي 22039  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  گرايش تبديل انرژيمهندسي مكانيك  12 - 
 غيرانتفاعي 22040  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22041 اصفهانفوالد شهر  -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - 
 غيرانتفاعي 22042  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
 غيرانتفاعي 22043  سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج علم  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 - 

با همكاري دانشگاه پير و 
 -ماري كوري فرانسه 

شرايط در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 22044  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم   مواد، انرژي و تكنولوژي كوانتومي 3 -

 ) 4مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267
 روزانه 22045  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 4 -  

 روزانه 22046  دانشگاه تبريز مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 6 - 
 روزانه 22047  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 6 - 

محل تحصيل پرديس 
 دانشكده هاي فني

 روزانه 22049  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 5 -

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 روزانه 22048  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 5 -

 روزانه 22050  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 7 - 
محل تحصيل دانشكده 

 مهندسي پزشكي
 روزانه 22051  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 12 -

 روزانه 22052  تهران -نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 6 - 
 روزانه 22053  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 14 - 
 روزانه 22054  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 11 - 
دومنوبت  22055  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 2 -   

 نوبت دوم 22056  دانشگاه تبريز مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 4 - 
محل تحصيل پرديس 

 دانشكده هاي فني
 نوبت دوم 22057  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 3 -

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

دوم نوبت 22058  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 1 -  

 نوبت دوم 22059  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 4 - 
 نوبت دوم 22060  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 7 - 
دومنوبت  22061  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 1 -   

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22062  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 8 -

 غيرانتفاعي 22063  اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 10 - 
 غيرانتفاعي 22064  قم -غيرانتفاعي شهاب دانش  دانشگاه بخشيمهندسي پزشكي گرايش توان 20 - 
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  ) 5مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 22065  سبزوار -سبزواري دانشگاه حكيم  مهندسي مكانيك گرايش مواد مركب 11 -  

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 روزانه 22066  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش مواد مركب 9 -

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 شرايط در انتهاي دفترچه -
 روزانه 22067  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي مكانيك گرايش دريا 15 -

 روزانه 22068  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار گرايش دريامهندسي مكانيك  6 - 
پذيرفته شدگان در "

صورت دارا بودن شرايط 
عمومي و اختصاصي 

وزارت دفاع و شرايط 
علمي الزم (درج شده در 

سايت دانشگاه صنعتي 
مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

 دفترچه

 روزانه 22069  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شيراز) مهندسي مكانيك گرايش دريا 5 -

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيروهاي مسلح 

شرايط در  -ميباشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 22070  نوشهر -) دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره  مهندسي مكانيك گرايش دريا 5 -

 روزانه 22071  دانشگاه تبريز مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 4 - 
 روزانه 22072  دانشگاه سمنان مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 8 - 
 روزانه 22073  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 5 - 
 روزانه 22074  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 6 - 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي خودرو

 روزانه 22075  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 6 -

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

اختصاصي عمومي و 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 22076  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش مواد مركب 9 -
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 5مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 22077  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مهندسي مكانيك گرايش دريا 3 - 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

 دفترچه

 نوبت دوم 22078  مالك اشتر (محل تحصيل شيراز)دانشگاه صنعتي  مهندسي مكانيك گرايش دريا 5 -

پذيرفته شده متعهد به 
جذب در نيروهاي مسلح 

شرايط در  -ميباشد. 
فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 22079  نوشهر -دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  مهندسي مكانيك گرايش دريا 5 -

 نوبت دوم 22080  دانشگاه تبريز خودرومهندسي خودرو گرايش قواي محركه  3 - 
 نوبت دوم 22081  دانشگاه سمنان مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 2 - 
 نوبت دوم 22082  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 4 - 
 نوبت دوم 22083  تبريز -صنعتي سهند  دانشگاه مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 4 - 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي خودرو

 نوبت دوم 22084  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 3 -

 مجازي 22085  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 40 - آموزش محور
 ) 6مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

  دفترچه

- 6 
مكانيك گرايش طراحي و ساخت  مهندسي
 خودرو

دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 
  شهر اصفهان)

 روزانه 22086

 - 7 
هاي مهندسي خودرو گرايش طراحي سيستم

 ديناميكي خودرو
 روزانه 22087  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي خودرو

- 6 
هاي خودرو گرايش طراحي سيستممهندسي 

 ديناميكي خودرو
 روزانه 22088  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

مسلح در خواهند  نيروهاي
شرايط در انتهاي  - "آمد

 دفترچه

- 6 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي و ساخت 

 خودرو

دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 
  شهر اصفهان)

 نوبت دوم 22089
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 6مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 4 
هاي مهندسي خودرو گرايش طراحي سيستم

 ديناميكي خودرو
 نوبت دوم 22090  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي خودرو

- 2 
هاي مهندسي خودرو گرايش طراحي سيستم

 ديناميكي خودرو
 نوبت دوم 22091  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 40 - آموزش محور
هاي مهندسي خودرو گرايش طراحي سيستم

 ديناميكي خودرو
 مجازي 22092  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 ) 7مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267
مهندسي خودرو گرايش سازه و بدنه خودرو 6 -    روزانه 22093  دانشگاه سمنان

مهندسي خودرو گرايش سازه و بدنه خودرو 7 -   روزانه 22094  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
محل تحصيل دانشكده 

 مهندسي خودرو
مهندسي خودرو گرايش سازه و بدنه خودرو 9 -  روزانه 22095  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

مهندسي خودرو گرايش سازه و بدنه خودرو 2 -   نوبت دوم 22096  دانشگاه سمنان
مهندسي خودرو گرايش سازه و بدنه خودرو 4 -   نوبت دوم 22097  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي خودرو

مهندسي خودرو گرايش سازه و بدنه خودرو 3 -  نوبت دوم 22098  تهران -صنعت ايران دانشگاه علم و 

مهندسي خودرو گرايش سازه و بدنه خودرو 40 - آموزش محور  مجازي 22099  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
 ) 8مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267

 روزانه 22100  دانشگاه اراك مهندسي مكاترونيك 1 -  
 روزانه 22101  دانشگاه اصفهان مهندسي مكاترونيك 3 - 
 روزانه 22102  دانشگاه تبريز مهندسي مكاترونيك 6 - 
 روزانه 22103  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكاترونيك 3 - 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 روزانه 22104  دانشگاه تهران مهندسي مكاترونيك 4 -
 روزانه 22105  دانشگاه سمنان مهندسي مكاترونيك 6 - 
 روزانه 22106  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي مكاترونيك 5 - 
 روزانه 22107  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكاترونيك 4 - 
 روزانه 22108  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي مكاترونيك 10 - 
 روزانه 22109  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي مكاترونيك 6 - 
 روزانه 22110  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكاترونيك 4 - 

محل اجراي پروژه 
پژوهشكده علوم و فناوري 

 فضا
 روزانه 22111  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكاترونيك 1 -

محل اجراي پروژه 
پژوهشكده فناوري هاي نو  روزانه 22112  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكاترونيك 2 -

 روزانه 22113  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص)  مهندسي مكاترونيك 14 - 
 روزانه 22114  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكاترونيك 3 - 
 روزانه 22115  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكاترونيك 12 - 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي مكانيك

 روزانه 22116  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مكاترونيك 5 -
 روزانه 22117  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي مكاترونيك 3 - 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

اشتر) به استخدام مالك 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 روزانه 22118  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكاترونيك 8 -
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 گروه فني و مهندسي 1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 8مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267 ادامه

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 22119 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكاترونيك 4 - 
 روزانه 22120 رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكاترونيك 6 - 
 روزانه 22121 دانشگاه نيشابور مهندسي مكاترونيك 6 - 
 روزانه 22122 مجتمع آموزش عالي بم مهندسي مكاترونيك 2 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
وزارت  پيماني شاغل در

 آموزش و پرورش
 روزانه 26148 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مديريت آموزشگاهي ويژه هنرستان ها 2 -

 نوبت دوم 22123 دانشگاه اراك مهندسي مكاترونيك 1 - 
 نوبت دوم 22124 دانشگاه اصفهان مهندسي مكاترونيك 1 - 
 نوبت دوم 22125 دانشگاه تبريز مهندسي مكاترونيك 4 - 

محل تحصيل دانشكده 
 نوبت دوم 22126 دانشگاه تهران مهندسي مكاترونيك 2 - علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 22127 دانشگاه سمنان مهندسي مكاترونيك 2 - 
 نوبت دوم 22128 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مكاترونيكمهندسي  1 - 
 نوبت دوم 22129 تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكاترونيك 3 - 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

اشتر) به استخدام مالك 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 22130 دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكاترونيك 8 -

 نوبت دوم 22131 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكاترونيك 2 - 
 نوبت دوم 22132 دانشگاه نيشابور مكاترونيكمهندسي  2 - 
 نوبت دوم 22133 مجتمع آموزش عالي بم مهندسي مكاترونيك 1 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
وزارت  پيماني شاغل در

 آموزش و پرورش 
 نوبت دوم 26149 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مديريت آموزشگاهي ويژه هنرستان ها 2 -

تحصيل پرديس محل 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 22134 دانشگاه تبريز مهندسي مكاترونيك 6 -

محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 22135 دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكاترونيك 3 - خودگردان دانشگاه

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  مهندسي مكاترونيك 4 - 
 پرديس خودگردان 22136 البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 22137 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكاترونيك 1 - 
محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 22138 دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكاترونيك 4 - خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 22139 دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مهندسي مكاترونيك 20 - 
 غيرانتفاعي 22140 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي مكاترونيك 10 - 
 غيرانتفاعي 22141 تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  مهندسي مكاترونيك 5 - 
 غيرانتفاعي 22142 رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  مهندسي مكاترونيك 9 - 
 غيرانتفاعي 22143 قزوين -موسسه غيرانتفاعي پارسيان بيدستان  مهندسي مكاترونيك 7 - 
 غيرانتفاعي 22144 سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج علم  مهندسي مكاترونيك 1 - 

 ) 9مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267
هاي ميكرو و نانوالكترو مكانيكمهندسي سيستم 9 -   روزانه 22145 دانشگاه اروميه

محل تحصيل دانشكده 
هاي ميكرو و نانوالكترو مكانيكمهندسي سيستم 3 - علوم و فنون نوين  روزانه 22146 دانشگاه تهران

هاي ميكرو و نانوالكترو مكانيكمهندسي سيستم 2 -   نوبت دوم 22147 دانشگاه اروميه
محل تحصيل دانشكده 

هاي ميكرو و نانوالكترو مكانيكمهندسي سيستم 1 - علوم و فنون نوين  نوبت دوم 22148 دانشگاه تهران

 ) 1مهندسي معدن (كد ضريب  - 1268
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 12 -   روزانه 22149 دانشگاه اروميه
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 6 -   روزانه 22150 قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي معدن (كد ضريب  - 1268 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 8 -   روزانه 22151  دانشگاه بيرجند
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 6 -   روزانه 22152  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 1 - فاقد خوابگاه  روزانه 22153  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 5 -   روزانه 22154  دانشگاه تهران
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 15 -   روزانه 22155  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 7 -   روزانه 22156  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 9 -   روزانه 22157  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 5 -   روزانه 22158  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
معدن گرايش فرآوري مواد معدنيمهندسي  10 -   روزانه 22159  دانشگاه صنعتي شاهرود
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 8 -   روزانه 22160  دانشگاه كاشان
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 5 -   روزانه 22161  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 12 -   روزانه 22162  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 4 -   روزانه 22163  دانشگاه يزد
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 11 -   روزانه 22164  مجتمع آموزش عالي زرند
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 2 -  دومنوبت  22165  دانشگاه اروميه  
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 2 -   نوبت دوم 22166  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 2 -   نوبت دوم 22167  دانشگاه بيرجند
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 2 -   نوبت دوم 22168  دانشگاه تهران
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 5 -   نوبت دوم 22169  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 2 -   نوبت دوم 22170  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 1 -   نوبت دوم 22171  دانشگاه صنعتي شاهرود
گرايش فرآوري مواد معدنيمهندسي معدن  2 -   نوبت دوم 22172  دانشگاه كاشان
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 3 -   نوبت دوم 22173  دانشگاه يزد
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 4 -   نوبت دوم 22174  مجتمع آموزش عالي زرند

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

فرآوري مواد معدني مهندسي معدن گرايش 3 -  پرديس خودگردان 22175  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 8 -   غيرانتفاعي 22176  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري 

 ) 2مهندسي معدن (كد ضريب  - 1268
 روزانه 22177  قزوين -(ره ) دانشگاه بين المللي امام خميني  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 6 -  

 روزانه 22178  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 5 - 
 روزانه 22179  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 22180  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 6 - 
 روزانه 22181  دانشگاه زنجان گرايش مكانيك سنگمهندسي معدن  10 - 
 روزانه 22182  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 8 - 
 روزانه 22183  دانشگاه صنعتي اراك مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 20 - 
 روزانه 22184  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 11 - 
 روزانه 22185  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 7 - 
 روزانه 22186  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 6 - 
 روزانه 22187  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 7 - 
 روزانه 22188  دانشگاه يزد سنگمهندسي معدن گرايش مكانيك  4 - 
 - 5 

مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي 
 زيرزميني

 روزانه 22189  دانشگاه اروميه

 - 5 
مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي 

 زيرزميني
 روزانه 22190  دانشگاه تربيت مدرس

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 دفترچهشرايط در انتهاي  -
- 15 

مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي 
 زيرزميني

 روزانه 26067  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

 - 7 
مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي 

 زيرزميني
 روزانه 22191  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 5 
مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي 

 زيرزميني
 روزانه 22192  شاهروددانشگاه صنعتي 

 روزانه 22193  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي معدن گرايش ژئومكانيك نفت 3 - 



 
 

 352  

 

  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2مهندسي معدن (كد ضريب  - 1268 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 22194  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش ژئومكانيك نفت 5 - 
 روزانه 22195  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش ژئومكانيك نفت 4 - 
 نوبت دوم 22196  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 2 - 
 نوبت دوم 22197  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 3 - 
 نوبت دوم 22198  دانشگاه زنجان مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 2 - 
 نوبت دوم 22199  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 7 - 
 نوبت دوم 22200  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 2 - 
 نوبت دوم 22201  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 1 - 
 نوبت دوم 22202  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 3 - 
 - 2 

مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي 
 زيرزميني

 نوبت دوم 22203  دانشگاه اروميه

 - 1 
تونل و فضاهاي مهندسي معدن گرايش 

 زيرزميني
 نوبت دوم 22204  دانشگاه صنعتي شاهرود

 نوبت دوم 22205  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي معدن گرايش ژئومكانيك نفت 2 - 
 نوبت دوم 22206  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش ژئومكانيك نفت 1 - 
 نوبت دوم 22207  دانشگاه يزد ژئومكانيك نفتمهندسي معدن گرايش  3 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22208  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي 

 زيرزميني
 پرديس خودگردان 22209  دانشگاه تربيت مدرس

 غيرانتفاعي 22210  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 2 - 
 ) 3مهندسي معدن (كد ضريب  - 1268

 روزانه 22211  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 12 -  
 روزانه 22212  قزوين -المللي امام خميني (ره ) دانشگاه بين  مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 8 - 
 روزانه 22213  دانشگاه بيرجند مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 7 - 
 روزانه 22214  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 6 - 
 روزانه 22215  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 4 - 
 روزانه 22216  دانشگاه زنجان مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 10 - 
 روزانه 22217  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 11 - 
 روزانه 22218  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 14 - 
 روزانه 22219  دانشگاه صنعتي اصفهان معدن گرايش استخراج مواد معدنيمهندسي  5 - 
 روزانه 22220  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 9 - 
 روزانه 22221  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 6 - 
 روزانه 22222  دانشگاه صنعتي شاهرود گرايش استخراج مواد معدنيمهندسي معدن  14 - 
 روزانه 22223  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 24 - 
 روزانه 22224  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 5 - 
 روزانه 22225  يزد دانشگاه مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 4 - 
 روزانه 22226  مجتمع آموزش عالي زرند مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 8 - 
مهندسي معدن گرايش اقتصاد و مديريت معدني 6 -   روزانه 22227  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي معدن گرايش اقتصاد و مديريت معدني 8 -   روزانه 22228  دانشگاه صنعتي شاهرود
 نوبت دوم 22229  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 2 - 
 نوبت دوم 22230  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 2 - 
 نوبت دوم 22231  دانشگاه بيرجند مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 2 - 
 نوبت دوم 22232  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 2 - 
 نوبت دوم 22233  دانشگاه زنجان مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 2 - 
 نوبت دوم 22234  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 4 - 
 نوبت دوم 22235  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  معدنيمهندسي معدن گرايش استخراج مواد  2 - 
 نوبت دوم 22236  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 1 - 
 نوبت دوم 22237  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 8 - 
 نوبت دوم 22238  كاشاندانشگاه  مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 2 - 
 نوبت دوم 22239  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 2 - 
 نوبت دوم 22240  مجتمع آموزش عالي زرند مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 2 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 3مهندسي معدن (كد ضريب  - 1268 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
مهندسي معدن گرايش اقتصاد و مديريت معدني 4 -   نوبت دوم 22241  دانشگاه صنعتي شاهرود

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22242  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22243  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22244  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22245  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي معدن گرايش اقتصاد و مديريت معدني 3 -  پرديس خودگردان 22246  دانشگاه تربيت مدرس

 ) 4(كد ضريب مهندسي معدن  - 1268
 روزانه 22247  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 5 -  

 روزانه 22248  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 8 - 
 روزانه 22249  دانشگاه بيرجند مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 11 - 
 روزانه 22250  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 7 - 
 روزانه 22251  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 15 - 
 روزانه 22252  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 13 - 
 روزانه 22253  دانشگاه صنعتي اراك معدن گرايش اكتشاف مواد معدنيمهندسي  20 - 
 روزانه 22254  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 9 - 
 روزانه 22255  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 17 - 
 روزانه 22256  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مواد معدنيمهندسي معدن گرايش اكتشاف  9 - 
 روزانه 22257  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 10 - 
 روزانه 22258  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 5 - 
 روزانه 22259  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 9 - 
 روزانه 22260  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 7 - 
 نوبت دوم 22261  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 2 - 
دومنوبت  22262  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 2 -   
 نوبت دوم 22263  دانشگاه بيرجند مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 2 - 
 نوبت دوم 22264  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 3 - 
 نوبت دوم 22265  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 6 - 
 نوبت دوم 22266  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مواد معدنيمهندسي معدن گرايش اكتشاف  3 - 
 نوبت دوم 22267  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 1 - 
 نوبت دوم 22268  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 1 - 
 نوبت دوم 22269  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 3 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22270  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 5 -
 غيرانتفاعي 22271  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 1 - 

 ) 5مهندسي معدن (كد ضريب  - 1268

  - 7 
مهندسي معدن گرايش معدن و 

 زيستمحيط
 روزانه 22272  دانشگاه بيرجند

 - 6 
مهندسي معدن گرايش معدن و 

 زيستمحيط
 روزانه 22273  دانشگاه تربيت مدرس

 - 4 
مهندسي معدن گرايش معدن و 

 زيستمحيط
 روزانه 22274  دانشگاه تهران

 - 10 
مهندسي معدن گرايش معدن و 

 زيستمحيط
 روزانه 22275  دانشگاه صنعتي اراك

 - 5 
مهندسي معدن گرايش معدن و 

 زيستمحيط
 روزانه 22276  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 2 
مهندسي معدن گرايش معدن و 

 زيستمحيط
 نوبت دوم 22277  دانشگاه بيرجند
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 2 
مهندسي معدن گرايش معدن و 

 زيستمحيط
 نوبت دوم 22278  دانشگاه تهران

 - 1 
مهندسي معدن گرايش معدن و 

 زيستمحيط
 نوبت دوم 22279  دانشگاه صنعتي شاهرود

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
مهندسي معدن گرايش معدن و 

 زيستمحيط
 پرديس خودگردان 22280  دانشگاه تربيت مدرس

 ) 1مهندسي متالورژي و مواد (كد ضريب  - 1272

  - 12 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22281  دانشگاه اراك

 - 12 
انتخاب مهندسي مواد گرايش شناسايي و 

 مواد مهندسي
 روزانه 22282  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 12 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22283  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

 - 13 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22284  دانشگاه تبريز

فرهنگيان رسمي يا  ويژه
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
- 8 

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 
 مواد مهندسي

 روزانه 22285  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 6 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22286  دانشگاه تربيت مدرس

 - 28 
مواد گرايش شناسايي و انتخاب مهندسي 

 مواد مهندسي
 روزانه 22287  دانشگاه تهران

 - 18 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22288  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 12 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22289  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 12 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22290  دانشگاه زنجان

 - 22 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22291  دانشگاه سمنان

 - 12 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22292  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 13 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22293  دانشگاه شهركرد

 - 12 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22294  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 5 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22295  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 17 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22296  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 15 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22297  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 18 
انتخاب مهندسي مواد گرايش شناسايي و 

 مواد مهندسي
 روزانه 22298  دانشگاه شيراز

 - 12 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي

دانشگاه صنعتي اصفهان (محل تحصيل دانشكده فني 
 روزانه 22299  و مهندسي گلپايگان)

 - 21 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22300  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 12 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22301  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

توضيحات در انتهاي دفترچه - 16 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22302  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي متالورژي و مواد (كد ضريب  - 1272 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 24 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22303  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 16 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22304  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاه در شهر صدرا

- 5 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22305  دانشگاه صنعتي شيراز

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

- 5 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22306  مالك اشتردانشگاه صنعتي 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

 دفترچه

- 8 
گرايش شناسايي و انتخاب مهندسي مواد 
 مواد مهندسي

دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 
 روزانه 22307  شهر اصفهان)

 - 7 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22308  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 - 15 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22309  دانشگاه صنعتي همدان

 - 33 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22310  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

با همكاري پژوهشگاه 
 مواد و انرژي

- 3 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22311  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 20 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22312  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 16 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22313  دانشگاه كاشان

 - 18 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22314  دانشگاه ياسوج

 - 12 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22315  دانشگاه يزد

 - 3 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 روزانه 22316  مشكين دشت كرج -پژوهشگاه مواد و انرژي 

 روزانه 22317  دانشگاه اراك دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 4 - 
 روزانه 22318  دانشگاه تهران دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 5 - 
 روزانه 22319  دانشگاه سمنان دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 9 - 
 روزانه 22320  دانشگاه شيراز دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 6 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 22321  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 6 -
 روزانه 22322  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 7 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي متالورژي و مواد (كد ضريب  - 1272 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
در انتهاي شرايط  - "آمد

 دفترچه

 دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 5 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 روزانه 22323  شهر اصفهان)

 روزانه 22324  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 11 - 
 روزانه 22325  فردوسي مشهددانشگاه  دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 4 - 
 روزانه 22326  دانشگاه تهران مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 5 - 
 روزانه 22327  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 4 - 
 روزانه 22328  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 7 - 
 روزانه 22329  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مواد گرايش استخراج فلزات مهندسي 7 - 
 روزانه 22330  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 7 - 
 روزانه 22331  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 6 - 
 روزانه 22332  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 11 - 
 روزانه 22333  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 4 - 
 مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 3 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 22334  كرمان

 روزانه 22335  دانشگاه تربيت مدرس خوردگي و حفاظت موادمهندسي مواد گرايش  5 - 
 روزانه 22336  دانشگاه تهران مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 4 - 
 روزانه 22337  دانشگاه سمنان مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 8 - 
 روزانه 22338  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 8 - 
 روزانه 22339  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 10 - 
 روزانه 22340  دانشگاه شيراز مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 12 - 
 روزانه 22341  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 5 - 
 مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 20 - 

تهران (محل تحصيل  -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 روزانه 22342  پرديس بندرعباس)

 روزانه 22343  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 11 - 
 روزانه 22344  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 15 - 
 روزانه 22345  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 7 - 

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاه در شهر صدرا

 روزانه 22346  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 6 -

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 روزانه 22347  نشگاه صنعتي مالك اشتردا مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 7 -

 روزانه 22348  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 4 - 
 روزانه 22349  دانشگاه اراك مهندسي مواد گرايش جوشكاري 10 - 
 روزانه 22350  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مواد گرايش جوشكاري 5 - 
 روزانه 22351  دانشگاه تهران گرايش جوشكاريمهندسي مواد  4 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي متالورژي و مواد (كد ضريب  - 1272 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 22352  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 14 - 
 روزانه 22353  دانشگاه شيراز مهندسي مواد گرايش جوشكاري 6 - 
 روزانه 22354  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مواد گرايش جوشكاري 7 - 
 روزانه 22355  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 13 - 
 روزانه 22356  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مواد گرايش جوشكاريمهندسي  6 - 
 روزانه 22357  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 5 - 
 - 5 

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 
 مواد مهندسي

 نوبت دوم 22358  دانشگاه اراك

 - 6 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 نوبت دوم 22359  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 نوبت دوم 22360  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

 - 9 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 نوبت دوم 22361  دانشگاه تبريز

آموزش و پرورش وزارت 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
 مشخصات و شرايط دانشگاه

- 8 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 نوبت دوم 26131  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 15 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مهندسي مواد
 نوبت دوم 22362  دانشگاه تهران

 - 2 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 نوبت دوم 22363  دانشگاه زنجان

 - 10 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 نوبت دوم 22364  دانشگاه سمنان

 - 1 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 نوبت دوم 22365  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 15 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 نوبت دوم 22366  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 5 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
دانشگاه صنعتي اصفهان (محل تحصيل دانشكده فني 

 نوبت دوم 22367  و مهندسي گلپايگان)

توضيحات در انتهاي دفترچه - 16 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 نوبت دوم 22368  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 9 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 نوبت دوم 22369  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

در  پذيرفته شدگان"
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

 دفترچه

- 8 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين  دانشگاه

 نوبت دوم 22370  شهر اصفهان)

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
در انتهاي  شرايط - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

- 5 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 نوبت دوم 22371  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي متالورژي و مواد (كد ضريب  - 1272 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 4 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 نوبت دوم 22372  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 - 5 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 نوبت دوم 22373  دانشگاه صنعتي همدان

 - 10 
گرايش شناسايي و انتخاب مهندسي مواد 
 مواد مهندسي

 نوبت دوم 22374  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 5 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 نوبت دوم 22375  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 6 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 نوبت دوم 22376  دانشگاه كاشان

 - 5 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 نوبت دوم 22377  دانشگاه ياسوج

 - 5 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 نوبت دوم 22378  دانشگاه يزد

 نوبت دوم 22379  دانشگاه اراك دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 2 - 
 نوبت دوم 22380  دانشگاه تهران دادن فلزاتشكلمهندسي مواد گرايش  3 - 
 نوبت دوم 22381  دانشگاه سمنان دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 3 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 22382  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 5 -
پذيرفته شدگان در "

صورت دارا بودن شرايط 
عمومي و اختصاصي 

وزارت دفاع و شرايط 
علمي الزم (درج شده در 

سايت دانشگاه صنعتي 
مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

 دفترچه

 دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 5 -
(محل تحصيل شاهين دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

 نوبت دوم 22383  شهر اصفهان)

 نوبت دوم 22384  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 3 - 
 نوبت دوم 22385  دانشگاه فردوسي مشهد دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 1 - 
 نوبت دوم 22386  دانشگاه تهران مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 3 - 
 نوبت دوم 22387  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 1 - 
 نوبت دوم 22388  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 4 - 
 نوبت دوم 22389  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 2 - 
 نوبت دوم 22390  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مواد گرايش استخراج فلزاتمهندسي  3 - 
 نوبت دوم 22391  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 1 - 
 مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 1 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
دومنوبت  22392  كرمان  

 نوبت دوم 22393  دانشگاه تهران مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 2 - 
 نوبت دوم 22394  دانشگاه سمنان مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 2 - 
 نوبت دوم 22395  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 2 - 
 نوبت دوم 22396  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  خوردگي و حفاظت موادمهندسي مواد گرايش  6 - 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 22397  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 7 -
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي متالورژي و مواد (كد ضريب  - 1272 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 22398  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 1 - 
 نوبت دوم 22399  دانشگاه اراك مهندسي مواد گرايش جوشكاري 4 - 
 نوبت دوم 22400  دانشگاه تهران مهندسي مواد گرايش جوشكاري 2 - 
 نوبت دوم 22401  دانشگاه صنعتي اصفهان مواد گرايش جوشكاري مهندسي 2 - 
 نوبت دوم 22402  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 3 - 

 30 - آموزش محور
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 مجازي 22403  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 40 - محور آموزش
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 مجازي 22404  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 پرديس خودگردان 22405  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 پرديس خودگردان 22406  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 پرديس خودگردان 22407  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22408  دانشگاه صنعتي اصفهان گرايش استخراج فلزاتمهندسي مواد  4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22409  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22410  مدرسدانشگاه تربيت  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 3 -

مشترك با دانشگاه 
ENIB  فرانسه- 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
شرايط در انتهاي  -

 دفترچه

- 5 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 مشترك 22411  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

مشترك با دانشگاه 
ENSAM  فرانسه- 

 در انتهاي دفترچهتوضيحات 
شرايط در انتهاي  -

 دفترچه

- 5 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 مشترك 22412  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

مشترك با دانشگاه 
دوستي ملل روسيه 

)RUDN (-  توضيحات در
شرايط در  - انتهاي دفترچه

 انتهاي دفترچه

- 15 
مواد گرايش شناسايي و انتخاب مهندسي 

 مواد مهندسي
 مشترك 22413  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 10 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 پيام نور 22414  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 - 20 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مهندسيمواد 
 غيرانتفاعي 22415  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد 

 - 14 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 غيرانتفاعي 22416 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد 

 - 10 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

 مواد مهندسي
 غيرانتفاعي 22417  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان 

 غيرانتفاعي 22418 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 5 - 
 غيرانتفاعي 22419  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 10 - 
 غيرانتفاعي 22420  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 5 - 
 غيرانتفاعي 22421 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 15 - 
 غيرانتفاعي 22422  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 10 - 

 ) 2مهندسي متالورژي و مواد (كد ضريب  - 1272
 روزانه 22423  دانشگاه اصفهان مهندسي مواد گرايش سراميك 5 -  

 روزانه 22424  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي مواد گرايش سراميك 12 - 
 روزانه 22425  دانشگاه تبريز مهندسي مواد گرايش سراميك 13 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2مهندسي متالورژي و مواد (كد ضريب  - 1272 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 22426  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مواد گرايش سراميك 5 - 
 روزانه 22427  دانشگاه شهركرد مهندسي مواد گرايش سراميك 13 - 
 روزانه 22428  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مواد گرايش سراميك 10 - 
 روزانه 22429  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد گرايش سراميك 5 - 

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاه در شهر صدرا

 روزانه 22430  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي مواد گرايش سراميك 4 -

پذيرفته شدگان در صورت 
دارا بودن شرايط عمومي و 
اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده 
در سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 روزانه 22431  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مواد گرايش سراميكمهندسي  8 -

 روزانه 22432  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد گرايش سراميك 16 - 
با همكاري پژوهشگاه 

 رنگ
 روزانه 22433  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد گرايش سراميك 3 -

با همكاري پژوهشگاه 
 و انرژي مواد

 روزانه 22434  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد گرايش سراميك 7 -
 روزانه 22435  دانشگاه مالير مهندسي مواد گرايش سراميك 15 - 
 روزانه 22436  دانشگاه يزد مهندسي مواد گرايش سراميك 4 - 
 روزانه 22437  مشكين دشت كرج -پژوهشگاه مواد و انرژي  مهندسي مواد گرايش سراميك 5 - 
 - 6 

مهندسي متالورژي و مواد گرايش 
 الكتروسراميك

 روزانه 22438  دانشگاه شيراز
 نوبت دوم 22439  دانشگاه اصفهان مهندسي مواد گرايش سراميك 1 - 
 نوبت دوم 22440  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي مواد گرايش سراميك 2 - 
 نوبت دوم 22441  دانشگاه تبريز مهندسي مواد گرايش سراميك 9 - 
 نوبت دوم 22442  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مواد گرايش سراميك 2 - 

پذيرفته شدگان در صورت 
دارا بودن شرايط عمومي و 
اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده 
در سايت دانشگاه صنعتي 

استخدام مالك اشتر) به 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 22443  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مواد گرايش سراميك 8 -

 نوبت دوم 22444  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد گرايش سراميك 5 - 
 نوبت دوم 22445  دانشگاه مالير مهندسي مواد گرايش سراميك 4 - 
 نوبت دوم 22446  دانشگاه يزد مهندسي مواد گرايش سراميك 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22447  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مواد گرايش سراميك 3 -
 پرديس خودگردان 22448  تهران -علم و صنعت ايران دانشگاه  مهندسي مواد گرايش سراميك 2 - 
 غيرانتفاعي 22449  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  مهندسي مواد گرايش سراميك 10 - 

 ) 3مهندسي متالورژي و مواد (كد ضريب  - 1272
 روزانه 22450  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  گريمهندسي مواد گرايش ريخته 5 -  

در انتهاي دفترچهتوضيحات   روزانه 22451  دانشگاه ميبد گريمهندسي مواد گرايش ريخته 15 -
 نوبت دوم 22468  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  گريمهندسي مواد گرايش ريخته 2 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 3مهندسي متالورژي و مواد (كد ضريب  - 1272 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 22469  دانشگاه ميبد گريمهندسي مواد گرايش ريخته 3 -
با همكاري دانشگاه پير و 

 -ماري كوري فرانسه 
شرايط در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 22479  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  كوانتوميمواد، انرژي و تكنولوژي  4 -

 ) 4مهندسي متالورژي و مواد (كد ضريب  - 1272
 روزانه 22452  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 4 - 

محل تحصيل دانشكده 
علوم و فناوري هاي بين 

 رشته اي
 روزانه 22453  تربيت مدرسدانشگاه  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 5 -

محل  -فاقد خوابگاه 
تحصيل دانشكده علوم و 
فناوري هاي بين رشته اي

 روزانه 22454  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 2 -

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 روزانه 22455  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 6 -
 روزانه 22456  دانشگاه سمنان مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 7 - 
 روزانه 22457  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 5 - 

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي پزشكي

 روزانه 22458  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 6 -

محل اجراي پروژه 
پژوهشگاه فناوري هاي نو  روزانه 22459  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 1 -

 روزانه 22460  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 4 - 
 روزانه 22461  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 8 - 

با همكاري پژوهشگاه 
 مواد و انرژي

 روزانه 22462  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 3 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 22463  دانشگاه ميبد مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 15 -
 روزانه 22464  مشكين دشت كرج -انرژي پژوهشگاه مواد و  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 5 - 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 روزانه 22465  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بافت 4 -

محل تحصيل دانشكده 
 مهندسي پزشكي

 روزانه 22466  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بافت 6 -

محل اجراي پروژه 
فناوري هاي نوپژوهشگاه   روزانه 22467  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بافت 1 -

 نوبت دوم 22470  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 2 - 
محل تحصيل دانشكده 

 علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 22471  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 2 -

 نوبت دوم 22472  دانشگاه سمنان مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 1 - 
 نوبت دوم 22473  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 4 - 
 نوبت دوم 22474  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 2 - 
 نوبت دوم 22475  تهران -صنعت ايران  دانشگاه علم و مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 3 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 22476  دانشگاه ميبد مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 3 -
محل تحصيل دانشكده 

 علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 22477  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بافت 2 -

 غيرانتفاعي 22478  رويان نور -غيرانتفاعي مازيار  موسسه مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 12 - 
 ) 1نانوفناوري ـ نانومواد (كد ضريب  - 1273

 روزانه 22480  دانشگاه اروميه نانوفناوري گرايش نانومواد 14 -  
 روزانه 22481  دانشگاه اصفهان نانوفناوري گرايش نانومواد 5 - 
 روزانه 22482  مدرس دانشگاه تربيت نانوفناوري گرايش نانومواد 6 - 
 روزانه 22483  كرمانشاه -دانشگاه رازي  نانوفناوري گرايش نانومواد 11 - 
 روزانه 22484  دانشگاه سمنان نانوفناوري گرايش نانومواد 5 - 
 روزانه 22485  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  نانوفناوري گرايش نانومواد 5 - 
 روزانه 22486  دانشگاه شيراز نانوفناوري گرايش نانومواد 6 - 
 روزانه 22487  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  نانوفناوري گرايش نانومواد 4 - 
 روزانه 22488  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  نانوفناوري گرايش نانومواد 5 - 
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 ) 1نانوفناوري ـ نانومواد (كد ضريب  - 1273 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 روزانه 22490  دانشگاه صنعتي مالك اشتر نانوفناوري گرايش نانومواد 8 -

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

 دفترچه

 نانوفناوري گرايش نانومواد 5 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 روزانه 22489  شهر اصفهان)

 روزانه 22491  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل نانوفناوري گرايش نانومواد 3 - 
محل تحصيل دانشكده 

 فناوري هاي نوين
 روزانه 22492  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوفناوري گرايش نانومواد 12 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 22493  رشت -دانشگاه گيالن  نانوفناوري گرايش نانومواد 21 -
 روزانه 22494  مراغهدانشگاه  نانوفناوري گرايش نانومواد 14 - 
 روزانه 22495  مشكين دشت كرج -پژوهشگاه مواد و انرژي  نانوفناوري گرايش نانومواد 5 - 
 نوبت دوم 22496  دانشگاه اروميه نانوفناوري گرايش نانومواد 2 - 
 نوبت دوم 22497  دانشگاه اصفهان نانوفناوري گرايش نانومواد 1 - 
 نوبت دوم 22498  دانشگاه سمنان نانوموادنانوفناوري گرايش  1 - 
 نوبت دوم 22499  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  نانوفناوري گرايش نانومواد 1 - 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
دفاع و پشتيباني وزارت 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 22500  دانشگاه صنعتي مالك اشتر نانوفناوري گرايش نانومواد 8 -

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

 دفترچه

 نانوفناوري گرايش نانومواد 5 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 نوبت دوم 22501  شهر اصفهان)
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 ) 1ضريب نانوفناوري ـ نانومواد (كد  - 1273 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 22502  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل نانوفناوري گرايش نانومواد 2 - 

محل تحصيل دانشكده 
 فناوري هاي نوين

 نوبت دوم 22503  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوفناوري گرايش نانومواد 4 -

توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 22504  رشت -دانشگاه گيالن  نانوفناوري گرايش نانومواد 14 -
 مجازي 22505  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوفناوري گرايش نانومواد 40 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22506  دانشگاه تربيت مدرس نانوفناوري گرايش نانومواد 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22507  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوفناوري گرايش نانومواد 2 -
 غيرانتفاعي 22508  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  نانوفناوري گرايش نانومواد 20 - 
 غيرانتفاعي 22509  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  نانوفناوري گرايش نانومواد 20 - 
 غيرانتفاعي 22510 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  نانوفناوري گرايش نانومواد 5 - 
 غيرانتفاعي 22511  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  گرايش نانوموادنانوفناوري  10 - 

 ) 1) (كد ضريب ITمهندسي فناوري اطالعات ( - 1276
 روزانه 22512  دانشگاه بيرجند مهندسي فناوري اطالعات 10 -  

 مهندسي فناوري اطالعات 6 - 
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 

 روزانه 22513  كرمان

محل تحصيل پرديس 
 دانشكده هاي فني

 روزانه 22514  دانشگاه تهران مهندسي فناوري اطالعات 8 -
 روزانه 22515  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي فناوري اطالعات 6 - 

امور آموزشي اين رشته 
گرايش بين رشته اي 
توسط دانشكده هاي 

رياضي و علوم كامپيوتر، 
مديريت، مهندسي صنايع 

و مهندسي كامپيوتر و برق 
 انجام مي شود

 روزانه 22516  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي فناوري اطالعات 20 -

 - 6 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 روزانه 22517  دانشگاه اصفهان

 - 7 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 روزانه 22518  كرمان

 - 5 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 روزانه 22519  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

امور آموزشي اين رشته 
گرايش بين رشته اي 
توسط دانشكده هاي 

رياضي و علوم كامپيوتر، 
مهندسي صنايع مديريت، 

، مهندسي كامپيوترو 
مهندسي برق انجام مي 

 شود

- 12 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 روزانه 22520  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 6 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 روزانه 22521  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 4 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 روزانه 22522  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 10 - فقط زن
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 روزانه 22523  دانشگاه قم

 10 - فقط مرد
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 روزانه 22524  دانشگاه قم

 - 10 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 روزانه 22525  دانشگاه بيرجند

 - 5 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 روزانه 22526  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
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 ) 1) (كد ضريب ITمهندسي فناوري اطالعات ( - 1276 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 9 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 روزانه 22527  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 5 
اطالعات گرايش مديريت مهندسي فناوري 

 سيستم هاي اطالعاتي
 روزانه 22528  دانشگاه شيراز

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 روزانه 22529  دانشگاه صنعتي اروميه

توضيحات در انتهاي دفترچه - 5 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 روزانه 22530  تهران -صنعتي خواجه نصير الدين طوسي دانشگاه 

 - 5 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم 

 )ITSهاي تكنولوژي اطالعات (
 روزانه 22531  دانشگاه تربيت مدرس

 5 - فاقد خوابگاه
مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم 

 )ITSهاي تكنولوژي اطالعات (
 روزانه 22532  دانشگاه تربيت مدرس

 - 5 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش سامانه 

 هاي شبكه اي
 روزانه 22533  دانشگاه تربيت مدرس

 5 - فاقد خوابگاه
مهندسي فناوري اطالعات گرايش سامانه 

 هاي شبكه اي
 روزانه 22534  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 4 
سامانه  مهندسي فناوري اطالعات گرايش

 هاي شبكه اي
 روزانه 22535  دانشگاه تهران

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 4 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم 

 هاي چند رسانه اي
 روزانه 22536  دانشگاه تهران

 - 5 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم 

 هاي چند رسانه اي
 روزانه 22537  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 5 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم 

 هاي چند رسانه اي
 روزانه 22538  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 7 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري 

 سازماني
 روزانه 22539  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 5 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري 

 سازماني
 روزانه 22540  شيرازدانشگاه صنعتي 

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 22541  امام باقر(ع) دانشگاه اطالعات و امنيت ملي مهندسي فناوري اطالعات و امنيت - 19
 نوبت دوم 22542  دانشگاه بيرجند مهندسي فناوري اطالعات 2 - 
 مهندسي فناوري اطالعات 2 - 

و فّناوري پيشرفته  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي
 نوبت دوم 22543  كرمان

محل تحصيل پرديس 
 دانشكده هاي فني

 نوبت دوم 22544  دانشگاه تهران مهندسي فناوري اطالعات 3 -

 - 2 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 نوبت دوم 22545  دانشگاه اصفهان

 - 2 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته 
 نوبت دوم 22546  كرمان

 - 3 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 نوبت دوم 22547  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

توضيحات در انتهاي دفترچه - 3 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي

تهران  -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
 نوبت دوم 22548  (محل تحصيل منطقه ويژه اقتصادي پيام كرج)

 - 3 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 نوبت دوم 22549  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 4 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 هاي اطالعاتيسيستم 
 نوبت دوم 22550  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

توضيحات در انتهاي دفترچه - 4 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 نوبت دوم 22551  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 1 
فناوري اطالعات گرايش سامانه مهندسي 

 هاي شبكه اي
 نوبت دوم 22552  دانشگاه تهران

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

- 1 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم 

 هاي چند رسانه اي
 نوبت دوم 22553  دانشگاه تهران
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 ) 1) (كد ضريب ITمهندسي فناوري اطالعات ( - 1276 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 3 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم 

 هاي چند رسانه اي
 نوبت دوم 22554  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 1 
معماري مهندسي فناوري اطالعات گرايش 

 سازماني
 نوبت دوم 22555  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري 

 سازماني
 نوبت دوم 22556  دانشگاه صنعتي شيراز

 40 - آموزش محور
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 مجازي 22557  دانشگاه شيراز

 40 - آموزش محور
فناوري اطالعات گرايش تجارت مهندسي 

 الكترونيكي
 مجازي 22558  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 40 - آموزش محور
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 مجازي 22559  رشت -دانشگاه گيالن 

 40 - آموزش محور
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 اطالعاتيسيستم هاي 
 مجازي 22560  دانشگاه شيراز

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

- 40 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 مجازي 22561  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

امور آموزشي اين رشته 
گرايش بين رشته اي 
توسط دانشكده هاي 

علوم كامپيوتر، رياضي و 
مديريت، مهندسي صنايع 

و مهندسي كامپيوتر و برق 
 انجام مي شود

 پرديس خودگردان 22562  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي فناوري اطالعات 4 -

امور آموزشي اين رشته 
گرايش بين رشته اي 
توسط دانشكده هاي 

رياضي و علوم كامپيوتر، 
مديريت، مهندسي صنايع 

مهندسي كامپيوترو ، 
مهندسي برق انجام مي 

محل تحصيل  -شود 
پرديس خودگردان 

 دانشگاه

- 1 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 پرديس خودگردان 22563  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 4 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 پرديس خودگردان 22564  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 3 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 پرديس خودگردان 22565  دانشگاه شيراز

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 15 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 پرديس خودگردان 22566  دانشگاه صنعتي اروميه

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 5 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم 

 )ITSهاي تكنولوژي اطالعات (
 پرديس خودگردان 22567  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 5 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش سامانه 

 هاي شبكه اي
خودگردانپرديس  22568  دانشگاه تربيت مدرس  

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم 

 هاي چند رسانه اي
 پرديس خودگردان 22569  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 6 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري 

 سازماني
 پرديس خودگردان 22570  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 8 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 پيام نور 22571  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 

 - 8 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم 

 )ITSهاي تكنولوژي اطالعات (
 پيام نور 22572  عسلويهمركز بين المللي  -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 

 - 8 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري 

 سازماني
 پيام نور 22573  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1) (كد ضريب ITمهندسي فناوري اطالعات ( - 1276 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 16 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22574  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار

 - 18 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22575  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22576  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22577  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 

 - 20 
گرايش تجارت مهندسي فناوري اطالعات 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22578  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22579  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22580  آبيك -غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشانيدانشگاه 

 - 16 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22581  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك 

 - 9 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22582  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بهمنيار 

 - 10 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22583  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان 

 - 10 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22584  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير 

 - 15 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22585  كاشان -موسسه غيرانتفاعي سينا 

 - 12 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22586 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد 

 - 15 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22587  اصفهان -فنّاوري سپاهان موسسه غيرانتفاعي علوم و 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22588  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان 

 - 15 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22589  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22590  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم 

 20 - فقط مرد
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22591  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط زن -

- 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22592  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22593  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي

 - 20 
اطالعات گرايش مديريت مهندسي فناوري 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22594  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22595  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني

 - 10 
اطالعات گرايش مديريت مهندسي فناوري 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22596  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22597  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد 

 - 10 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 اطالعاتيسيستم هاي 
 غيرانتفاعي 22598  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش 

 - 12 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22599  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1) (كد ضريب ITمهندسي فناوري اطالعات ( - 1276 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 12 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22600  ايالم -موسسه غيرانتفاعي سفير دانش 

 - 8 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22601  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22602  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك 

 - 10 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22603  زاهدان -غيرانتفاعي هاتف موسسه 

 - 5 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22604  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي صالحان 

 - 18 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22605 اصفهانفوالد شهر  -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22606  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق 

 - 13 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22607  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف 

 37 - محورآموزش 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 مجازي غيرانتفاعي 22608  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز 

 35 - آموزش محور
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 مجازي غيرانتفاعي 22609  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي 

 30 - آموزش محور
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 مجازي غيرانتفاعي 22610  اهواز -موسسه غيرانتفاعي مجازي برخط 

 20 - آموزش محور
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 مجازي غيرانتفاعي 22611  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي رايانه اي جهان نما

 20 - آموزش محور
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 مجازي غيرانتفاعي 22612 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش 

 30 - آموزش محور
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 مجازي غيرانتفاعي 22613  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز 

 35 - آموزش محور
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 مجازي غيرانتفاعي 22614  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي 

 30 - آموزش محور
مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري 

 سازماني
 مجازي غيرانتفاعي 22615  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز 

 ) 2) (كد ضريب ITمهندسي فناوري اطالعات ( - 1276

محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 22616  دانشگاه تهران مهندسي فناوري اطالعات پزشكي 4 -  علوم و فنون نوين

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 22617  دانشگاه تهران مهندسي فناوري اطالعات پزشكي 1 -

 ) 1كامپيوتر (كد ضريب مهندسي  - 1277
 روزانه 22618  دانشگاه اروميه هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 10 -  

 روزانه 22619  دانشگاه اصفهان هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 6 - 
 روزانه 22620  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 3 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 شرايط در انتهاي دفترچه -

 روزانه 22621  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 -

 روزانه 22622  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 6 - 
 روزانه 22623  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 8 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 روزانه 22624  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 6 - 
 روزانه 22625  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 8 - 
 روزانه 22626  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  كامپيوتريهاي مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 3 - 
 روزانه 22627  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 22628  دانشگاه صنعتي شيراز هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 6 - 
 روزانه 22629  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي كامپيوتريگرايش شبكهمهندسي كامپيوتر  10 - 
 روزانه 22630  دانشگاه فردوسي مشهد هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 5 - 
 روزانه 22631  بابلسر -دانشگاه مازندران  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 16 - 
 روزانه 22632  دانشگاه يزد هاي كامپيوتريكامپيوتر گرايش شبكهمهندسي  11 - 
 روزانه 22633  دانشگاه اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 5 - 
 روزانه 22634  دانشگاه تبريز مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 6 - 
 روزانه 22635  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 4 - 
 روزانه 22636  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 1 - فاقد خوابگاه

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 شرايط در انتهاي دفترچه -

 روزانه 22637  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 20 -

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 22638  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 10 -
 روزانه 22639  دانشگاه شيراز مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 9 - 
 روزانه 22640  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 7 - 
 روزانه 22641  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  گرايش رايانش امنمهندسي كامپيوتر  6 - 
 روزانه 22642  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 4 - 
 روزانه 22643  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 4 - فاقد خوابگاه

پذيرفته شدگان در "
دارا بودن شرايط صورت 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 روزانه 22644  صنعتي مالك اشتردانشگاه  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 10 -

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 روزانه 22645  دانشگاه تهران علوم و فناوري شبكه 4 -

 نوبت دوم 22646  دانشگاه اروميه هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 2 - 
 نوبت دوم 22647  دانشگاه اصفهان هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 3 - 
 نوبت دوم 22648  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 1 - 
 نوبت دوم 22649  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 5 - 



 
 

 369  

 

  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 نوبت دوم 22650  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 3 - 
 نوبت دوم 22651  دانشگاه صنعتي شيراز كامپيوتريهاي مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 2 - 
 نوبت دوم 22652  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 5 - 
 نوبت دوم 22653  دانشگاه فردوسي مشهد هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 1 - 
 نوبت دوم 22654  بابلسر -دانشگاه مازندران  هاي كامپيوتريشبكهمهندسي كامپيوتر گرايش  6 - 
 نوبت دوم 22655  دانشگاه يزد هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 4 - 
 نوبت دوم 22656  دانشگاه اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 2 - 
 نوبت دوم 22657  دانشگاه تبريز مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 4 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 22658  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 4 -
 نوبت دوم 22659  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 1 - 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
شرايط وزارت دفاع و 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 22660  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 10 -

دانشكده محل تحصيل 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 22661  دانشگاه تهران علوم و فناوري شبكه 1 -

 مجازي 22662  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 40 - آموزش محور
پذيرفته شدگان در "

صورت دارا بودن شرايط 
عمومي و اختصاصي 

دفاع و شرايط وزارت 
علمي الزم (درج شده در 

سايت دانشگاه صنعتي 
مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

آموزش محور  -دفترچه 
 محل تحصيل تهران -

 مجازي 22663  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 30 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22664  دانشگاه اروميه هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 7 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22665  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 10 -

تحصيل پرديس محل 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 22666  دانشگاه تبريز مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22667  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 2 -
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1 مهندسي كامپيوتر (كد ضريب - 1277 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22668  دانشگاه شيراز مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 6 -
 غيرانتفاعي 22669  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  هاي كامپيوتريكامپيوتر گرايش شبكهمهندسي  20 - 
 غيرانتفاعي 22670  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 16 - 
 غيرانتفاعي 22671  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 22672  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 22673  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 22674  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  هاي كامپيوتريشبكهمهندسي كامپيوتر گرايش  20 - 
 غيرانتفاعي 22675  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 14 - 
 غيرانتفاعي 22676  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 10 - 
 غيرانتفاعي 22677  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 22678  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 22679  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  هاي كامپيوتريشبكهمهندسي كامپيوتر گرايش  5 - 
 غيرانتفاعي 22680  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 4 - 
 غيرانتفاعي 22681  كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 5 - 
 غيرانتفاعي 22682  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي ليان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 14 - 
 غيرانتفاعي 22683  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 11 - 
 غيرانتفاعي 22684  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 22685  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 22686  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 10 - 
 غيرانتفاعي 22687  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 22688  مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 22689  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 12 - 
 غيرانتفاعي 22690  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 14 - 
 غيرانتفاعي 22691  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 10 - 
 غيرانتفاعي 22692  اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 17 - 
 غيرانتفاعي 22693  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 

 غيرانتفاعي 22694  ساري -هدف موسسه غيرانتفاعي  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 11 - 
 غيرانتفاعي 22695  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 12 - فقط مرد

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط زن -

 غيرانتفاعي 22696  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 12 -
 غيرانتفاعي 22697  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 20 - 
 غيرانتفاعي 22698  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بهمنيار  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 4 - 
 غيرانتفاعي 22699  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 11 - 
 مجازي غيرانتفاعي 22700  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 22701  اهواز -موسسه غيرانتفاعي مجازي برخط  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 15 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 22702 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 30 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 22703  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 40 - آموزش محور

 ) 2مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 9 -    روزانه 22704  دانشگاه اراك

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 8 -   روزانه 22705  دانشگاه اصفهان
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 13 - فقط زن  روزانه 22706  تهران -الزهرا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه 

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 15 -   روزانه 22707  دانشگاه ايالم
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 4 -   روزانه 22708  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و  11 -   روزانه 22709  دانشگاه تبريز
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 25 -   روزانه 22710  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 8 -  روزانه 22711  تهران -دبير شهيد رجايي دانشگاه تربيت 

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 4 -   روزانه 22712  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 1 - فاقد خوابگاه  روزانه 22713  دانشگاه تربيت مدرس
رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و  15 -   روزانه 22714  دانشگاه تهران



 
 

 371  
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 ) 2مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

توضيحات در انتهاي دفترچه هوش مصنوعي و رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش  4 -  روزانه 22715  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)
پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
 فقط مرد

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -  روزانه 22716  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 5 -   روزانه 22717  بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 13 -   روزانه 22718  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 6 -   روزانه 22719  كرمانشاه -رازي دانشگاه 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 8 -   روزانه 22720  دانشگاه سمنان

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 14 -   روزانه 22721  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 11 -   روزانه 22722  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 6 -   روزانه 22723  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 9 -   روزانه 22724  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
مصنوعي و رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش  13 -   روزانه 22725  دانشگاه شيراز
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 10 -   روزانه 22726  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 17 -   روزانه 22727  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مصنوعي و رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش  10 -   روزانه 22728  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -   روزانه 22729  دانشگاه صنعتي شاهرود
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 12 -   روزانه 22730  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 13 - خوابگاهفاقد   روزانه 22731  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
پذيرفته شدگان در "

صورت دارا بودن شرايط 
عمومي و اختصاصي 

وزارت دفاع و شرايط 
علمي الزم (درج شده در 

سايت دانشگاه صنعتي 
مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 9 -  روزانه 22732  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 5 -   روزانه 22733  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 8 -   روزانه 22734  دانشگاه صنعتي همدان
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 14 -   روزانه 22735  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 15 -   روزانه 22736  بهشهر -دانشگاه علم و فّناوري مازندران 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 9 -   روزانه 22737  دانشگاه فردوسي مشهد
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 6 -   روزانه 22738  دانشگاه كاشان
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 18 -   روزانه 22739  سنندج -دانشگاه كردستان 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 10 -   روزانه 22740  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 12 -   روزانه 22741  دانشگاه يزد
 روزانه 22742  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  قرآن كاوي رايانشي 6 - 
كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكزمهندسي  4 -   نوبت دوم 22743  دانشگاه اراك
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 4 -   نوبت دوم 22744  دانشگاه اصفهان

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 5 - فقط زن  نوبت دوم 22745  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 3 -   نوبت دوم 22746  دانشگاه ايالم
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 2 -   نوبت دوم 22747  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 7 -   نوبت دوم 22748  دانشگاه تبريز

آموزش و پرورش وزارت 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
 مشخصات و شرايط دانشگاه

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 8 -  نوبت دوم 26132  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 7 -   نوبت دوم 22749  دانشگاه تهران

توضيحات در انتهاي دفترچه مصنوعي و رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش  2 -  نوبت دوم 22750  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 4 -   نوبت دوم 22751  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 4 -   نوبت دوم 22752  دانشگاه سمنان
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 7 -   نوبت دوم 22753  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 2 -   نوبت دوم 22754  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 2 -   نوبت دوم 22755  تبريز -آذربايجان دانشگاه شهيد مدني 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 3 -   نوبت دوم 22756  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 7 -   نوبت دوم 22757  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

توضيحات در انتهاي دفترچه مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 3 - تهران  -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
 نوبت دوم 22758  (محل تحصيل منطقه ويژه اقتصادي پيام كرج)

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 7 -   نوبت دوم 22759  دانشگاه صنعتي شاهرود
پذيرفته شدگان در "

بودن شرايط صورت دارا 
عمومي و اختصاصي 

وزارت دفاع و شرايط 
علمي الزم (درج شده در 

سايت دانشگاه صنعتي 
مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 9 -  نوبت دوم 22760  صنعتي مالك اشتر دانشگاه

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 2 -   نوبت دوم 22761  دانشگاه صنعتي همدان
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 6 -   نوبت دوم 22762  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و  3 -   نوبت دوم 22763  دانشگاه فردوسي مشهد
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 4 -   نوبت دوم 22764  دانشگاه كاشان
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 3 -   نوبت دوم 22765  سنندج -دانشگاه كردستان 
رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و  5 -   نوبت دوم 22766  دانشگاه يزد
 نوبت دوم 22767  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  قرآن كاوي رايانشي 1 - 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 40 - آموزش محور  مجازي 22768  دانشگاه سمنان
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 40 - آموزش محور  مجازي 22769  صنعتي اصفهاندانشگاه 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 40 - آموزش محور  مجازي 22770  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 40 - آموزش محور  مجازي 22771  دانشگاه صنعتي شاهرود

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

آموزش محور  -دفترچه 
 محل تحصيل تهران -

مصنوعي و رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش  30 -  مجازي 22772  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 40 - آموزش محور  مجازي 22773  دانشگاه فردوسي مشهد
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 2 -   پرديس خودگردان 22774  دانشگاه اصفهان

محل تحصيل پرديس 
دانشگاه تبريزخودگردان  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 11 -  پرديس خودگردان 22775  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 9 -  پرديس خودگردان 22776  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 



 
 

 373  

 

  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2(كد ضريب مهندسي كامپيوتر  - 1277 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 10 -  پرديس خودگردان 22777  دانشگاه شيراز
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 13 -   پرديس خودگردان 22778  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

محل تحصيل پرديس 
خودگردان شماره دو 

 بندرعباس
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 4 -  پرديس خودگردان 22779  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

پرديس محل تحصيل 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22780  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  قرآن كاوي رايانشي 4 -
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 10 -   پيام نور 22781  مركز نجف اباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -   غيرانتفاعي 22782  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -   غيرانتفاعي 22783  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش 

توضيحات در انتهاي دفترچه مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -  غيرانتفاعي 22784  اصفهان -اصفهاني دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -   غيرانتفاعي 22785  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -   غيرانتفاعي 22786  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام 
هوش مصنوعي و رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش  20 -   غيرانتفاعي 22787  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -   غيرانتفاعي 22788  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 6 -   غيرانتفاعي 22789  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بهمنيار 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 14 -   غيرانتفاعي 22790  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 5 -   غيرانتفاعي 22791  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان 
رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و  20 -   غيرانتفاعي 22792  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 5 -   غيرانتفاعي 22793  گنبدكاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 1 -   غيرانتفاعي 22794  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 8 -   غيرانتفاعي 22795  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 2 -   غيرانتفاعي 22796  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي 
مصنوعي و رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش  15 -   غيرانتفاعي 22797  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص) 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -   غيرانتفاعي 22798  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا 

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 7 - فقط زن  غيرانتفاعي 22799  تهران -خواهران) موسسه غيرانتفاعي ابرار (ويژه 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 7 -   غيرانتفاعي 22800  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 7 -   غيرانتفاعي 22801  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش 
كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكزمهندسي  10 -   غيرانتفاعي 22802  مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 4 -   غيرانتفاعي 22803  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 5 -   غيرانتفاعي 22804 فوالد شهر اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -   غيرانتفاعي 22805  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 10 -   غيرانتفاعي 22806  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 5 -   غيرانتفاعي 22807  سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج علم 

فقط مرد -آموزش محور  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 15 -  مجازي غيرانتفاعي 22808  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 
انتهاي دفترچه توضيحات در 

 فقط زن -آموزش محور  -
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 15 -  مجازي غيرانتفاعي 22809  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 ) 3مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277

  - 10 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 روزانه 22810  دانشگاه اصفهان

 - 2 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 روزانه 22811  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 6 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 روزانه 22812  دانشگاه تبريز

 - 4 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم

تحصيالت تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته دانشگاه 
 روزانه 22813  كرمان

 - 4 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 روزانه 22814  دانشگاه تربيت مدرس

 1 - فاقد خوابگاه
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 روزانه 22815  دانشگاه تربيت مدرس
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 3مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 9 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 روزانه 22816  دانشگاه تهران

 - 8 
كامپيوتر گرايش معماري مهندسي 
 هاي كامپيوتريسيستم

 روزانه 22817  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 6 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 روزانه 22818  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 6 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 روزانه 26056  دانشگاه سمنان

شرايط در انتهاي دفترچه - 10 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 روزانه 22819  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 20 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 روزانه 22820  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 12 
 مهندسي كامپيوتر گرايش معماري

 هاي كامپيوتريسيستم
 روزانه 22821  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 6 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 روزانه 22822  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 5 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 روزانه 22823  دانشگاه شيراز

 - 3 
كامپيوتر گرايش معماري مهندسي 
 هاي كامپيوتريسيستم

 روزانه 22824  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 14 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم

تهران (محل تحصيل  -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 روزانه 22825  پرديس گرمسار)

 - 13 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 روزانه 22826  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 5 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 روزانه 22827  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 10 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 روزانه 22828  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 12 - فاقد خوابگاه
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 روزانه 22829  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 - 3 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 روزانه 22830  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 - 7 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 كامپيوتريهاي سيستم
 روزانه 22831  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 4 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 روزانه 22832  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 6 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 روزانه 22833  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 12 
گرايش معماري مهندسي كامپيوتر 

 هاي كامپيوتريسيستم
 روزانه 22834  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 12 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 روزانه 22835  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

 - 4 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
دومنوبت  22836  دانشگاه اصفهان  

 - 1 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 نوبت دوم 22837  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 نوبت دوم 22838  دانشگاه تبريز

 - 1 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم

تكميلي صنعتي و فّناوري پيشرفته دانشگاه تحصيالت 
  كرمان

 نوبت دوم 22839

 - 4 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 نوبت دوم 22840  دانشگاه تهران
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 3مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 3 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 نوبت دوم 22841  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

شرايط در انتهاي دفترچه - 4 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 نوبت دوم 22842  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 12 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 نوبت دوم 22843  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 6 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 نوبت دوم 22844  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 كامپيوتريهاي سيستم
 نوبت دوم 22845  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 4 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 نوبت دوم 22846  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 2 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
دومنوبت  22847  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  

 - 3 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 نوبت دوم 22848  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 1 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 نوبت دوم 22849  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 نوبت دوم 22850  رشت -دانشگاه گيالن 

 40 - آموزش محور
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 مجازي 22851  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 40 - آموزش محور
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 مجازي 22852  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 3 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 پرديس خودگردان 22853  دانشگاه اصفهان

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز - 6 

مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 
 هاي كامپيوتريسيستم

 پرديس خودگردان 22854  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاهخودگردان 

- 2 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 پرديس خودگردان 22855  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 5 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 پرديس خودگردان 22856  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 20 
كامپيوتر گرايش معماري مهندسي 
 هاي كامپيوتريسيستم

 غيرانتفاعي 22857  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم 

 - 15 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 غيرانتفاعي 22858  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني

 - 1 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 غيرانتفاعي 22859  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان 

 - 2 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 غيرانتفاعي 22860  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان 

 7 - فقط زن
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 غيرانتفاعي 22861  تهران -ابرار (ويژه خواهران) موسسه غيرانتفاعي 

 - 5 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 غيرانتفاعي 22862  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه 

 - 5 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 غيرانتفاعي 22863  اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون 

فقط مرد -آموزش محور  - 10 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 مجازي غيرانتفاعي 22864  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

توضيحات در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -آموزش محور  -

- 10 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 هاي كامپيوتريسيستم
 مجازي غيرانتفاعي 22865  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 ) 4مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277
 روزانه 22866  دانشگاه اراك افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 -  

 روزانه 22867  دانشگاه اروميه افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 4كامپيوتر (كد ضريب مهندسي  - 1277 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 22868  دانشگاه اصفهان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 14 - 

 روزانه 22869  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  افزارنرممهندسي كامپيوتر گرايش  - 13 فقط زن
 روزانه 22870  دانشگاه بجنورد افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 16 - 
 روزانه 22871  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 3 - 
 روزانه 22872  قزوين -بين المللي امام خميني (ره ) دانشگاه  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 - 
 روزانه 22873  دانشگاه تبريز افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 - 
 روزانه 22874  دانشگاه تربت حيدريه افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 22875  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  افزاركامپيوتر گرايش نرممهندسي  8 -

 روزانه 22876  دانشگاه تربيت مدرس افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 - 
 روزانه 22877  دانشگاه تربيت مدرس افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 22878  دانشگاه تهران افزارنرم مهندسي كامپيوتر گرايش 19 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 شرايط در انتهاي دفترچه -
 روزانه 22879  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -

 روزانه 22880  كرمانشاه -دانشگاه رازي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 - 
 روزانه 22881  دانشگاه زنجان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 14 - 
 روزانه 22882  دانشگاه سمنان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - 
 روزانه 22883  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 - 
 روزانه 22884  دانشگاه شهركرد افزاركامپيوتر گرايش نرممهندسي  17 - 
 روزانه 22885  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 - 
 روزانه 22886  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - 
 روزانه 22887  تبريز -شهيد مدني آذربايجان دانشگاه  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 9 - 
 روزانه 22888  دانشگاه شيراز افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 14 - 
 روزانه 22889  دانشگاه صنعتي اصفهان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 5 - 
 روزانه 22890  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 16 - 
 روزانه 22891  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 - 
 روزانه 22892  دانشگاه صنعتي شاهرود افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 14 - 
 روزانه 22893  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 7 - 
 روزانه 22894  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - فاقد خوابگاه
 روزانه 22895  دانشگاه صنعتي شيراز افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 22896  دانشگاه صنعتي قم افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 -
پذيرفته شدگان در "

صورت دارا بودن شرايط 
عمومي و اختصاصي 

وزارت دفاع و شرايط 
علمي الزم (درج شده در 

سايت دانشگاه صنعتي 
مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 روزانه 22897  دانشگاه صنعتي مالك اشتر افزارنرممهندسي كامپيوتر گرايش  8 -

 روزانه 22898  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 3 - 
 روزانه 22899  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 18 - 

 افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - فقط مرد
تهران (محل تحصيل  -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 روزانه 22900  واحد شهرستان نور)
 روزانه 22901  دانشگاه فردوسي مشهد افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 9 - 
 روزانه 22902  دانشگاه كاشان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 - 
 روزانه 22903  سنندج -دانشگاه كردستان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 17 - 
 روزانه 22904  گرگان -دانشگاه گلستان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 17 - 
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 گروه فني و مهندسي 1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 4مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277 ادامه

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 22905 رشت -دانشگاه گيالن  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 14 - 
 روزانه 22906 خرم آباد -دانشگاه لرستان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - 
 روزانه 22907 دانشگاه يزد افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - 
 روزانه 22908 دانشگاه زنجان مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك 5 - 
 روزانه 22909 تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك 7 - 
 روزانه 22910 تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك 8 - فاقد خوابگاه
 مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك 10 - 

اردبيل (محل تحصيل  -دانشگاه محقق اردبيلي 
 روزانه 22911 دانشكده فناوري هاي نوين شهرستان نمين)

 روزانه 22912 دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش علوم داده 7 - 
محل تحصيل دانشكده 

پرديس علوم مهندسي 
 دانشكده هاي فني

 روزانه 22913 دانشگاه تهران ها و محاسباتالگوريتم 11 -

 روزانه 22914 تهران -دانشگاه صنعتي شريف  ها و محاسباتالگوريتم 3 - 
 روزانه 22915 تهران -دانشگاه صنعتي شريف  ها و محاسباتالگوريتم 4 - فاقد خوابگاه

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
وزارت  شاغل درپيماني 

 آموزش و پرورش
 روزانه 26150 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مديريت آموزشگاهي ويژه هنرستان ها 2 -

 نوبت دوم 22916 دانشگاه اراك افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 3 - 
 نوبت دوم 22917 دانشگاه اروميه افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 2 - 
 نوبت دوم 22918 دانشگاه اصفهان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 7 - 

 نوبت دوم 22919 تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم - 5 فقط زن
 نوبت دوم 22920 همدان -دانشگاه بوعلي سينا  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 1 - 
 نوبت دوم 22921 قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  افزاركامپيوتر گرايش نرممهندسي  4 - 
 نوبت دوم 22922 دانشگاه تبريز افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 - 
 نوبت دوم 22923 دانشگاه تربت حيدريه افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 2 - 

وزارت آموزش و پرورش 
استخدام پذيرفته تعهد به 

شدگان و فارغ التحصيالن 
توضيحات در بخش  -ندارد

مشخصات و شرايط دانشگاه

 نوبت دوم 26133 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 -

 نوبت دوم 22924 دانشگاه تهران افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 9 - 
 نوبت دوم 22925 دانشگاه زنجان افزاركامپيوتر گرايش نرممهندسي  2 - 
 نوبت دوم 22926 دانشگاه سمنان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 - 
 نوبت دوم 22927 كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 3 - 
 نوبت دوم 22928 تهران -بهشتي دانشگاه شهيد  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 2 - 
 نوبت دوم 22929 تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 3 - 
 نوبت دوم 22930 دانشگاه صنعتي اصفهان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 3 - 
 نوبت دوم 22931 تهران -الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 3 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 3 -
تهران  -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 نوبت دوم 22932 (محل تحصيل منطقه ويژه اقتصادي پيام كرج)
 نوبت دوم 22933 دانشگاه صنعتي شاهرود افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 2 - 
 نوبت دوم 22934 دانشگاه صنعتي شيراز افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 1 - 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

مسلح در خواهندنيروهاي 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 22935 دانشگاه صنعتي مالك اشتر افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 -

 نوبت دوم 22936 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 2 - 
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 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

تهران (محل تحصيل  -دانشگاه علم و صنعت ايران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - فقط مرد
 نوبت دوم 22938 دماوند)

 نوبت دوم 22939 تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - 

 افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 - فقط مرد
تهران (محل تحصيل  -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 نوبت دوم 22937 واحد شهرستان نور)
 نوبت دوم 22940 مشهددانشگاه فردوسي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 3 - 
 نوبت دوم 22941 دانشگاه كاشان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 - 
 نوبت دوم 22942 سنندج -دانشگاه كردستان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 2 - 
 نوبت دوم 22943 گرگان -دانشگاه گلستان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 - 
 نوبت دوم 22944 رشت -دانشگاه گيالن  افزاركامپيوتر گرايش نرممهندسي  2 - 
 نوبت دوم 22945 دانشگاه يزد افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 - 
 نوبت دوم 22946 دانشگاه زنجان مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك 2 - 

محل تحصيل دانشكده 
علوم مهندسي پرديس 

 دانشكده هاي فني
 نوبت دوم 22947 دانشگاه تهران ها و محاسباتالگوريتم 6 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
وزارت  پيماني شاغل در

 آموزش و پرورش
 نوبت دوم 26151 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مديريت آموزشگاهي ويژه هنرستان ها 2 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 - آموزش و پرورش
 آموزش محور

 مجازي 22948 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 40 -

 مجازي 22949 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 40 - آموزش محور
 مجازي 22950 مشهددانشگاه فردوسي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 40 - آموزش محور
 مجازي 22951 رشت -دانشگاه گيالن  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 40 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 22952 دانشگاه تبريز افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 -

محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 22953 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  افزاركامپيوتر گرايش نرممهندسي  6 - خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 22954 دانشگاه شيراز افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 5 - خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 22955 تهران -علم و صنعت ايران  دانشگاه افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 18 - خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 22956 دانشگاه كاشان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 1 - خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس 
خودگردانپرديس  22957 رشت -دانشگاه گيالن  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 9 - خودگردان دانشگاه  

 پيام نور 22958 تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 - 
 پيام نور 22959 واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 - 
 پيام نور 22960 واحد قشم -استان هرمزگان دانشگاه پيام نور  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 - 
 مجازي پيام نور 22961 تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 40 - آموزش محور
نور مجازي پيام 22962 واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 40 - آموزش محور  
 غيرانتفاعي 22963 تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 22964 قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه اصفهان -غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني دانشگاه  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -  غيرانتفاعي 22965
 غيرانتفاعي 22966 مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 14 - فقط مرد

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 22967 مشهد -رضا(ع) دانشگاه غيرانتفاعي امام  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 14 - فقط زن -

 غيرانتفاعي 22968 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 - 
 غيرانتفاعي 22969 قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 - 
 غيرانتفاعي 22970 مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 22971 آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 22972 اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 22973 نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  افزارنرم مهندسي كامپيوتر گرايش 20 - 
 غيرانتفاعي 22974 تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 22975 يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
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  توضيحات
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كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم
 غيرانتفاعي 22976  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 22977  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني افزارنرممهندسي كامپيوتر گرايش  20 - 

 غيرانتفاعي 22978  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 22979  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 22980  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 - 
 غيرانتفاعي 22981  جهرم -موسسه غيرانتفاعي انديشه  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 3 - 
 غيرانتفاعي 22982  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 - 
 غيرانتفاعي 22983  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بهمنيار  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 9 - 
 غيرانتفاعي 22984  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 5 - 
 غيرانتفاعي 22985  شيراز -غيرانتفاعي پيشتازان موسسه  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 22986  خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 22987  سمنان -موسسه غيرانتفاعي رشد دانش  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 7 - 
 غيرانتفاعي 22988  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  افزارگرايش نرممهندسي كامپيوتر  13 - 
 غيرانتفاعي 22989  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - 
 غيرانتفاعي 22990  موسسه غيرانتفاعي شاهرود افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 14 - 
 غيرانتفاعي 22991  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي افزارگرايش نرممهندسي كامپيوتر  5 - 

 غيرانتفاعي 22992  تهران -موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران)  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 11 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 22993  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 5 - 
 غيرانتفاعي 22994  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 - 
 غيرانتفاعي 22995  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 - 
 غيرانتفاعي 22996  قائمشهر -غيرانتفاعي عالمه طبرسي موسسه  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 - 
 غيرانتفاعي 22997  كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - 
 غيرانتفاعي 22998  قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 - 
 غيرانتفاعي 22999  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  افزارگرايش نرممهندسي كامپيوتر  20 - 
 غيرانتفاعي 23000  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي ليان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 12 - 
 غيرانتفاعي 23001  سنندج -موسسه غيرانتفاعي ماد  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 - 
 غيرانتفاعي 23002  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  افزارگرايش نرممهندسي كامپيوتر  10 - 
 غيرانتفاعي 23003  بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 - 
 غيرانتفاعي 23004  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23005  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  افزاركامپيوتر گرايش نرممهندسي  10 - 
 غيرانتفاعي 23006  بروجرد -موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 12 - 

 غيرانتفاعي 23007  تهران -موسسه غيرانتفاعي ابرار (ويژه خواهران)  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 7 - فقط زن
 غيرانتفاعي 23008  رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 18 - 

 غيرانتفاعي 23009  موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 9 - فقط زن
محل تحصيل  -فقط مرد 

 واحد دماوند
 غيرانتفاعي 23010  موسسه غيرانتفاعي ارشاد افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 9 -

 غيرانتفاعي 23011  خرمشهر -موسسه غيرانتفاعي اروندان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 - 
 غيرانتفاعي 23012  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 12 - 
 غيرانتفاعي 23013  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 - 
 غيرانتفاعي 23014  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 - 
 غيرانتفاعي 23015  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 5 - 
 غيرانتفاعي 23016  قزوين -موسسه غيرانتفاعي پارسيان بيدستان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 13 - 
 غيرانتفاعي 23017  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 3 - 
 غيرانتفاعي 23018  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 11 - 
 غيرانتفاعي 23019  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23020  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 11 - 
 غيرانتفاعي 23021  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  افزارنرممهندسي كامپيوتر گرايش  14 - 
 غيرانتفاعي 23022  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 - 
 غيرانتفاعي 23023  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 - 
 غيرانتفاعي 23024  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز افزاركامپيوتر گرايش نرممهندسي  18 - 
 غيرانتفاعي 23025  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23026  مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 4مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 غيرانتفاعي 23027  كاشان -موسسه غيرانتفاعي سينا  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 7 - 
 غيرانتفاعي 23028  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  افزاركامپيوتر گرايش نرممهندسي  4 - 
 غيرانتفاعي 23029  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23030  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي صالحان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 3 - 
 غيرانتفاعي 23031 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - 
 غيرانتفاعي 23032  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 - 
 غيرانتفاعي 23033  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23034  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 5 - 
 غيرانتفاعي 23035  نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 5 - 
 غيرانتفاعي 23036  اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - 
 غيرانتفاعي 23037  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 18 - 
 غيرانتفاعي 23038  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - 
 غيرانتفاعي 23039  همدان -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه  افزارنرممهندسي كامپيوتر گرايش  4 - 
 غيرانتفاعي 23040  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 - 
 غيرانتفاعي 23041  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 7 - 
 غيرانتفاعي 23042  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23043  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 11 - 
 غيرانتفاعي 23044  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 7 - 
 غيرانتفاعي 23045  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 11 - 
 غيرانتفاعي 23046  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك 20 - 
 غيرانتفاعي 23047  آبيك -غيرانتفاعي دانش البرز دانشگاه  مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك 5 - 
 غيرانتفاعي 23048  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك 10 - 
 غيرانتفاعي 23049  مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان  مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك 10 - 
 غيرانتفاعي 23050  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  گرايش علوم دادهمهندسي كامپيوتر  10 - 
 غيرانتفاعي 23051  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مهندسي كامپيوتر گرايش علوم داده 20 - 

با همكاري دانشگاه پير و 
 -ماري كوري فرانسه 

شرايط در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 23052  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  كوانتوميمواد، انرژي و تكنولوژي  3 -

 مجازي غيرانتفاعي 23053  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 23054  اهواز -موسسه غيرانتفاعي مجازي برخط  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 23055  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  يادگيري الكترونيكي 40 - آموزش محور

 ) 1مهندسي هوافضا (كد ضريب  - 1279
محل تحصيل دانشكده 

 روزانه 23056  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 4 -  علوم و فنون نوين

 روزانه 23057  دانشگاه سمنان مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 7 - 
 روزانه 23058  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 7 - 
 روزانه 23059  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 12 - 
 روزانه 23060  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  جلوبرندگيمهندسي هوا فضا گرايش  8 - 
 روزانه 23061  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 13 - 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
صنعتي سايت دانشگاه 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 روزانه 23062  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 6 -
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي هوافضا (كد ضريب  - 1279 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
پذيرفته شدگان در "

صورت دارا بودن شرايط 
عمومي و اختصاصي 

وزارت دفاع و شرايط 
علمي الزم (درج شده در 

سايت دانشگاه صنعتي 
مالك اشتر) به استخدام 

پشتيباني  وزارت دفاع و
نيروهاي مسلح در خواهند 

شرايط در انتهاي  - "آمد
 دفترچه

 مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 6 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 روزانه 23063  شهر اصفهان)

 روزانه 23064  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 7 - 
 روزانه 23065  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 5 - 
 روزانه 23066  دانشگاه اصفهان مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 5 - 

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 4 - علوم و فنون نوين  روزانه 23067  دانشگاه تهران

مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 5 -   روزانه 23068  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 8 -   روزانه 23069  دانشگاه شيراز
مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 10 -   روزانه 23070  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 6 -   روزانه 23071  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 8 -   روزانه 23072  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
دفاع و شرايط وزارت 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 4 -  روزانه 23073  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 روزانه 23074  دانشگاه تبريز هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 4 - 
 روزانه 23075  دانشگاه تربيت مدرس هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 6 - 
 روزانه 23076  دانشگاه تربيت مدرس هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 2 - فاقد خوابگاه

محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 23077  دانشگاه تهران هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 15 - نوين علوم و فنون

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
 فقط مرد

 روزانه 23078  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 15 -

 روزانه 23079  دانشگاه سمنان هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 7 - 
 روزانه 23080  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 6 - 
 روزانه 23081  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 10 - 
 روزانه 23082  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي هواييگرايش سازهمهندسي هوا فضا  10 - 
 روزانه 23083  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 7 - 
 روزانه 23084  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 11 - 
 روزانه 23085  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هاي هواييفضا گرايش سازهمهندسي هوا  12 - 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 روزانه 23086  دانشگاه صنعتي مالك اشتر هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 5 -
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي هوافضا (كد ضريب  - 1279 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

 دفترچه

 هاي هواييهوا فضا گرايش سازهمهندسي  7 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 روزانه 23087  شهر اصفهان)

 روزانه 23088  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 12 - 
ويژه شاغلين نيروهاي 

شرايط در انتهاي  -مسلح 
 فقط مرد -دفترچه 

 روزانه 23089  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هاي هواييهوا فضا گرايش سازهمهندسي  8 -

 روزانه 23090  دانشگاه فردوسي مشهد هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 5 - 
 روزانه 23091  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 4 - 
 روزانه 23092  دانشگاه تربيت مدرس فضا گرايش آئروديناميكمهندسي هوا  2 - فاقد خوابگاه

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 روزانه 23093  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 4 -

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد. 

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
 فقط مرد

 روزانه 23094  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  فضا گرايش آئروديناميك مهندسي هوا 15 -

 روزانه 23095  دانشگاه شيراز مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 6 - 
 روزانه 23096  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 12 - 
 روزانه 23097  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  آئروديناميكمهندسي هوا فضا گرايش  7 - 
 روزانه 23098  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 9 - 
 روزانه 23099  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 11 - 

پذيرفته شدگان در "
شرايط صورت دارا بودن 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 روزانه 23100  اشتردانشگاه صنعتي مالك  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 6 -

پذيرفته شدگان در 
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

 دفترچه

 آئروديناميكمهندسي هوا فضا گرايش  6 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 روزانه 23101  شهر اصفهان)

 روزانه 23102  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 7 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي هوافضا (كد ضريب  - 1279 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

ويژه شاغلين نيروهاي 
شرايط در انتهاي  -مسلح 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 23103  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 7 -

 روزانه 23104  دانشگاه فردوسي مشهد آئروديناميكمهندسي هوا فضا گرايش  7 - 
محل تحصيل دانشكده 

 علوم و فنون نوين
 روزانه 23105  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 4 -

 روزانه 23106  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 5 - 
 روزانه 23107  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي فضاييمهندسي هوا فضا گرايش  7 - 
 روزانه 23108  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 8 - 
 روزانه 23109  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 7 - 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 روزانه 23110  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 9 -

 روزانه 23111  پژوهشگاه هوافضا مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 7 - 
ويژه شاغلين نيروهاي 

شرايط در انتهاي  -مسلح 
 فقط مرد -دفترچه 

- 10 
هاي مهندسي هوا فضا گرايش صالحيت

 پروازي
 روزانه 23112  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري)

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 روزانه 23113  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش فناوري ماهواره 2 -
 روزانه 23114  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش فناوري ماهواره 4 - 

محل اجراي پروژه 
پژوهشكده علوم و فناوري 

 فضا
 روزانه 23115  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فضا گرايش فناوري ماهوارهمهندسي هوا  2 -

ويژه شاغلين نيروهاي 
شرايط در انتهاي  -مسلح 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 23116  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هوانوردي گرايش پهپاد 5 -

ويژه شاغلين نيروهاي 
شرايط در انتهاي  -مسلح 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 23117  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هوانوردي گرايش خلباني آزمايشگر 5 -

ويژه شاغلين نيروهاي 
شرايط در انتهاي  -مسلح 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 23118  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هوانوردي گرايش عمليات هوانوردي 6 -

ويژه شاغلين نيروهاي 
شرايط در انتهاي  -مسلح 

 فقط مرد -دفترچه 

 روزانه 23119  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هوانوردي گرايش قدرت هوايي 6 -

ويژه شاغلين نيروهاي 
شرايط در انتهاي  -مسلح 

 فقط مرد -دفترچه 

 روزانه 23120  (شهيد ستاري)دانشگاه علوم و فنون هوايي  مهندسي ترافيك هوايي 4 -

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 23121  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 2 -

 نوبت دوم 23122  دانشگاه سمنان مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 1 - 
 نوبت دوم 23123  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 2 - 
 نوبت دوم 23124  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 5 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي هوافضا (كد ضريب  - 1279 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 23125  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 6 -

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

 دفترچه

 مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 6 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 نوبت دوم 23126  شهر اصفهان)

 نوبت دوم 23127  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 1 - 
 نوبت دوم 23128  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 1 - 
مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 2 -   نوبت دوم 23129  دانشگاه اصفهان

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 2 -  نوبت دوم 23130  دانشگاه تهران
ديناميك پرواز و كنترلمهندسي هوا فضا گرايش  1 -   نوبت دوم 23131  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 6 -   نوبت دوم 23132  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

(درج شده در  علمي الزم
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 4 -  نوبت دوم 23133  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 نوبت دوم 23134  دانشگاه تبريز هاي هواييگرايش سازهمهندسي هوا فضا  3 - 
 نوبت دوم 23135  دانشگاه تربيت مدرس هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 4 - 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 23136  دانشگاه تهران هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 3 -
 نوبت دوم 23137  دانشگاه سمنان هاي هواييگرايش سازهمهندسي هوا فضا  1 - 
 نوبت دوم 23138  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 1 - 
 نوبت دوم 23139  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 5 - 

دفترچهتوضيحات در انتهاي   هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 3 -
تهران  -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 نوبت دوم 23140  (محل تحصيل منطقه ويژه اقتصادي پيام كرج)
 نوبت دوم 23141  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 3 - 
 نوبت دوم 23142  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي هواييسازه مهندسي هوا فضا گرايش 1 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي هوافضا (كد ضريب  - 1279 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

پذيرفته شدگان در "
شرايط صورت دارا بودن 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

 دفترچه

 هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 7 -
شاهين دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل 

 نوبت دوم 23143  شهر اصفهان)

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

تحصيل محل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 23144  دانشگاه صنعتي مالك اشتر هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 5 -

 نوبت دوم 23145  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 1 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد 

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
 فقط مرد

 نوبت دوم 23146  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 8 -

 نوبت دوم 23147  دانشگاه فردوسي مشهد هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 2 - 
 نوبت دوم 23148  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 5 - 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 23149  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 2 -
 نوبت دوم 23150  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 5 - 
 نوبت دوم 23151  شاهروددانشگاه صنعتي  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 1 - 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 23152  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 6 -

پذيرفته شدگان در 
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

 دفترچه

 مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 6 -
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين 

 نوبت دوم 23153  شهر اصفهان)
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي هوافضا (كد ضريب  - 1279 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 23154  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 1 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد 

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
 فقط مرد

 نوبت دوم 23155  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 7 -

 نوبت دوم 23156  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 2 - 
محل تحصيل دانشكده 

 علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 23157  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 2 -

 نوبت دوم 23158  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  گرايش مهندسي فضاييمهندسي هوا فضا  1 - 
 نوبت دوم 23159  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 6 - 

پذيرفته شدگان در صورت 
دارا بودن شرايط عمومي و 
اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده 
سايت دانشگاه صنعتي در 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  -آمد 

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 23160  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 9 -

پذيرفته شده متعهد به جذب 
باشد در نيرو هاي مسلح مي 

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
 فقط مرد

- 9 
هاي مهندسي هوا فضا گرايش صالحيت

 پروازي
 نوبت دوم 23161  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري)

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 23162  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش فناوري ماهواره 1 -

متعهد به جذب پذيرفته شده 
در نيرو هاي مسلح مي باشد 

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
 فقط مرد

 نوبت دوم 23163  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هوانوردي گرايش عمليات هوانوردي 6 -

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد 

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
 فقط مرد

 نوبت دوم 23164  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هوانوردي گرايش قدرت هوايي 6 -

پذيرفته شده متعهد به جذب 
در نيرو هاي مسلح مي باشد 

 - شرايط در انتهاي دفترچه -
 فقط مرد

 نوبت دوم 23165  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) مهندسي ترافيك هوايي 4 -

پرديس محل تحصيل 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23166  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 1 -  پرديس خودگردان 23167  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 4 -  پرديس خودگردان 23168  دانشگاه شيراز
مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 1 -   پرديس خودگردان 23169  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23170  دانشگاه تربيت مدرس هاي هواييگرايش سازهمهندسي هوا فضا  8 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23171  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23172  دانشگاه شيراز مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 4 -
 پرديس خودگردان 23173  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 1 - 
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  گروه فني و مهندسي  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي هوافضا (كد ضريب  - 1279 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23174  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 1 -
 پرديس خودگردان 23175  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش فناوري ماهواره 1 - 

دانشگاه مشترك با 
دوستي ملل روسيه 

)RUDN (-  توضيحات در
شرايط در  - انتهاي دفترچه

 انتهاي دفترچه

 مشترك 23176  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 15 -

مشترك با دانشگاه 
دوستي ملل روسيه 

)RUDN (-  توضيحات در
شرايط در  - انتهاي دفترچه

 انتهاي دفترچه

 مشترك 23177  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 15 -

 غيرانتفاعي 23178  رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 9 - 
 ) 1مهندسي نساجي (كد ضريب  - 1283

 روزانه 23179  دانشگاه صنعتي اصفهان نساجي گرايش اليافمهندسي  11 -  
 روزانه 23180  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش الياف 9 - 
 روزانه 23181  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي نساجي گرايش الياف 16 - 
دومنوبت  23182  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نساجي گرايش الياف 6 -   
 نوبت دوم 23183  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي نساجي گرايش الياف 4 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23184  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش الياف 3 -

محل تحصيل واحد قزوين  غيرانتفاعي 23185  موسسه غيرانتفاعي كار مهندسي نساجي گرايش الياف 5 -
 ) 2مهندسي نساجي (كد ضريب  - 1283

 روزانه 23186  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نساجي گرايش پوشاك 6 -  
 روزانه 23187  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش پوشاك 11 - 

محل اجراي پروژه 
پژوهشكده مهندسي مواد 
و فرايندهاي پيشرفته در 

 نساجي

 روزانه 23188  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش پوشاك 1 -

 روزانه 23189  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش پوشاك 9 - 
 نوبت دوم 23190  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نساجي گرايش پوشاك 1 - 
دومنوبت  23191  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش پوشاك 4 -   
 پرديس خودگردان 23192  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش پوشاك 4 - 

 ) 3مهندسي نساجي (كد ضريب  - 1283

  - 8 
مهندسي نساجي گرايش ساختارهاي 

 نانوليفي
 روزانه 23193  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل اجراي پروژه 
پژوهشكده مواد و فناوري 

 پيشرفته در نساجيهاي 
- 1 

مهندسي نساجي گرايش ساختارهاي 
 نانوليفي

 روزانه 23194  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 18 
مهندسي نساجي گرايش ساختارهاي 

 نانوليفي
 روزانه 23195  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 4 
مهندسي نساجي گرايش ساختارهاي 

 نانوليفي
دومنوبت  23196  رشت -دانشگاه گيالن   

 - 4 
مهندسي نساجي گرايش ساختارهاي 

 نانوليفي
 پرديس خودگردان 23197  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل اجراي پروژه 
پژوهشكده مواد و فناوري 
 هاي پيشرفته در نساجي

- 1 
مهندسي نساجي گرايش ساختارهاي 

 نانوليفي
 پرديس خودگردان 23198  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 ) 4مهندسي نساجي (كد ضريب  - 1283

  - 6 
مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و 

 رنگ
 روزانه 23199  دانشگاه صنعتي اصفهان
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 ) 4مهندسي نساجي (كد ضريب  - 1283 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 8 
مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و 

 رنگ
 روزانه 23200  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 20 
مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و 

 رنگ
 روزانه 23201  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 9 
مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و 

 رنگ
 روزانه 23202  دانشگاه يزد

 - 4 
مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و 

 رنگ
 نوبت دوم 23203  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 4 
مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و 

 رنگ
 نوبت دوم 23204  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 4 
مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و 

 رنگ
 نوبت دوم 23205  دانشگاه يزد

 - 2 
مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و 

 رنگ
 پرديس خودگردان 23206  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 ) 5مهندسي نساجي (كد ضريب  - 1283
 روزانه 23207  دانشگاه بناب مهندسي نساجي گرايش فناوري 14 -  

 روزانه 23208  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نساجي گرايش فناوري 18 - 
 روزانه 23209  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه  مهندسي نساجي گرايش فناوري 23 - 

محل اجراي پروژه 
پژوهشكده مواد و فناوري 
 هاي پيشرفته در نساجي

 روزانه 23210  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش فناوري 2 -

 روزانه 23211  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش فناوري 9 - 
 نوبت دوم 23212  دانشگاه صنعتي اصفهان فناوريمهندسي نساجي گرايش  9 - 
 نوبت دوم 23213  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش فناوري 4 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23214  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش فناوري 2 -

محل اجراي پروژه 
پژوهشكده مهندسي مواد 
و فرايندهاي پيشرفته در 

 نساجي

 پرديس خودگردان 23215  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش فناوري 2 -

 ) 6مهندسي نساجي (كد ضريب  - 1283
 روزانه 23216  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش مديريت توليد 6 -  

 پرديس خودگردان 23217  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت توليدمهندسي نساجي گرايش  1 - 
 ) 1مهندسي شيمي ـ بيوتكنولوژي و داروسازي (كد ضريب  - 1285

 روزانه 23218  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 5 -  

 مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 6 - 
فّناوري پيشرفته دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و 

 روزانه 23219  كرمان

 روزانه 23220  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 4 - 
با همكاري پژوهشگاه ملي 
مهندسي ژنتيك و زيست 

 فناوري

 روزانه 23221  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 5 -

 روزانه 23222  دانشگاه تربيت مدرس بيوتكنولوژيمهندسي شيمي گرايش  4 - فاقد خوابگاه
 روزانه 23223  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 5 - 
 روزانه 23224  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 8 - 
 روزانه 23225  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 7 - 
 روزانه 23226  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 5 - 
 روزانه 23227  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 8 - 
 روزانه 23228  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 7 - 
 روزانه 23229  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  بيوتكنولوژيمهندسي شيمي گرايش  4 - 
 روزانه 23230  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 1 - فاقد خوابگاه
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 ) 1مهندسي شيمي ـ بيوتكنولوژي و داروسازي (كد ضريب  - 1285 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني 

خواهند نيروهاي مسلح در 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 روزانه 23231  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 4 -

 روزانه 23232  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 11 - 
 روزانه 23233  تهران -صنعت ايران دانشگاه علم و  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 8 - 
 روزانه 23234  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 5 - 
 نوبت دوم 23235  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 2 - 
 نوبت دوم 23236  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 2 - 
 نوبت دوم 23237  دانشگاه صنعتي اصفهان بيوتكنولوژيمهندسي شيمي گرايش  3 - 
 نوبت دوم 23238  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 3 - 

پذيرفته شدگان در "
صورت دارا بودن شرايط 

عمومي و اختصاصي 
وزارت دفاع و شرايط 

علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي 

استخدام مالك اشتر) به 
وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در خواهند 
شرايط در انتهاي  - "آمد

محل تحصيل  -دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 23239  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 4 -

 نوبت دوم 23240  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 7 - 
 نوبت دوم 23241  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 1 - 
 نوبت دوم 23242  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 2 - 
 پرديس خودگردان 23243  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 1 - 

پرديس محل تحصيل 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23244  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 11 -
 غيرانتفاعي 23245  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 15 - 
 غيرانتفاعي 23246  محمودآباد -كاوش موسسه غيرانتفاعي  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 7 - 

 ) 2مهندسي شيمي ـ بيوتكنولوژي و داروسازي (كد ضريب  - 1285
 روزانه 23247  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش داروسازي 4 -  

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 23248  امام باقر(ع) دانشگاه اطالعات و امنيت ملي بيوتروريسم - 5
 نوبت دوم 23249  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش داروسازي 2 - 
 مهندسي شيمي گرايش داروسازي 4 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 23250  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 غيرانتفاعي 23251  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  مهندسي شيمي گرايش داروسازي 20 - 
 ) 1مهندسي پليمر ـ صنايع رنگ (كد ضريب  - 1286

 روزانه 23252  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش رنگ 15 -  
 روزانه 23253  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش رنگ 4 - 
 مهندسي پليمر گرايش رنگ 5 - 

 -علوم و فّناوري رنگ و پوشش موسسه پژوهشي 
 روزانه 23254  تهران

 نوبت دوم 23255  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش رنگ 1 - 
 پرديس خودگردان 23256  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش رنگ 2 - 
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  ) 1زيست (كد ضريب مهندسي طراحي محيط - 1287

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 23257  دانشگاه تهران مهندسي طراحي محيط زيست 4 -  محيط زيست تهران

محل تحصيل دانشكده 
 محيط زيست تهران

 نوبت دوم 23258  دانشگاه تهران طراحي محيط زيستمهندسي  3 -

 ) 1مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون صنايع نفت (كد ضريب  - 1290
مهندسي ابزاردقيق و اتوماسيون صنايع نفت 6 -  توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 23259  دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل واحد اهواز)

ابزاردقيق و اتوماسيون صنايع نفتمهندسي  40 - آموزش محور  مجازي 23260  دانشگاه شيراز
مهندسي ابزاردقيق و اتوماسيون صنايع نفت 13 -   غيرانتفاعي 23261  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان 
مهندسي ابزاردقيق و اتوماسيون صنايع نفت 10 - آموزش محور غيرانتفاعيمجازي  23262  اهواز -موسسه غيرانتفاعي مجازي برخط   

 ) 1مهندسي بازرسي فني (كد ضريب  - 1292
 روزانه 23263  دانشگاه اراك مهندسي بازرسي فني 10 -  

 روزانه 23264  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي بازرسي فني 5 - 
توضيحات در انتهاي دفترچه 

 محل تحصيل واحد آبادان -
 روزانه 23265  دانشگاه صنعت نفت مهندسي بازرسي فني 15 -

 نوبت دوم 23266  دانشگاه اراك مهندسي بازرسي فني 5 - 
 نوبت دوم 23267  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي بازرسي فني 1 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23268  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي بازرسي فني 4 -

 ) 1(كد ضريب  )HSEبهداشت و محيط زيست ( مهندسي ايمني، - 1293
)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 6 -    روزانه 23269  دانشگاه اراك

)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 5 -   روزانه 23270  دانشگاه سمنان
توضيحات در انتهاي دفترچه 

 محل تحصيل واحد آبادان -
)HSEو محيط زيست (مهندسي ايمني، بهداشت  8 -  روزانه 23271  دانشگاه صنعت نفت

محل تحصيل دانشكده 
مهندسي عمران و محيط 

 زيست
)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 7 -  روزانه 23272  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 2 -   نوبت دوم 23273  دانشگاه اراك
)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 1 -   نوبت دوم 23274  دانشگاه سمنان
)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 20 -   غيرانتفاعي 23275  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 
)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 20 -   غيرانتفاعي 23276  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 

محل تحصيل واحد قزوين )HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 20 -  غيرانتفاعي 23277  موسسه غيرانتفاعي كار
)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 20 -   غيرانتفاعي 23278  برازجان -موسسه غير انتفاعي رهجويان دانش 
)HSEمحيط زيست (مهندسي ايمني، بهداشت و  20 -   غيرانتفاعي 23279  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي 
)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 16 -   غيرانتفاعي 23280  المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك 
)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 20 -   غيرانتفاعي 23281  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو 
)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 20 -   غيرانتفاعي 23282  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق 
)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 20 -   غيرانتفاعي 23283  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان
)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 20 -   غيرانتفاعي 23284  آبادان -موسسه غيرانتفاعي مهر اروند 
)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 20 -   غيرانتفاعي 23285  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان 
)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 40 - آموزش محور  مجازي غيرانتفاعي 23286  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز 

 ) 1ايمني، بهداشت و محيط زيست (كد ضريب  - 1294
 روزانه 23287  دانشگاه تهران ايمني، بهداشت و محيط زيست 4 -  

 نوبت دوم 23288  دانشگاه تهران ايمني، بهداشت و محيط زيست 3 - 
 ) 1آموزش مهندسي (كد ضريب  - 1295

محل تحصيل دانشكده 
علوم مهندسي پرديس 

  دانشكده هاي فني
 روزانه 23289  دانشگاه تهران آموزش مهندسي 10 -
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  كشاورزي و منابع طبيعيهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه كد رشته محل -4جدول شماره 

  ) 1علوم و مهندسي مرتع و آبخيزداري (كد ضريب  - 1301

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 3 -    روزانه 23290  اردكاندانشگاه 

علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 4 -   روزانه 23291  دانشگاه اروميه
علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 3 -   روزانه 23292  دانشگاه شهركرد
علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 6 -   روزانه 23293  دانشگاه صنعتي اصفهان
علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 4 -   روزانه 23294  دانشگاه فردوسي مشهد
علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 3 -   روزانه 23295  سنندج -دانشگاه كردستان 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 3 -   روزانه 23296  دانشگاه گنبد
مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانهعلوم و  4 -  رشت (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه گيالن 

 روزانه 23297  منابع طبيعي صومعه سرا)
علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 5 -   روزانه 23298  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
 - 4 

علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 
 هاي آبخيزحوزه

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 روزانه 23299  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 - 3 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه
 روزانه 23300  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 

 - 4 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه
 روزانه 23301  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه
 روزانه 23302  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه
 روزانه 23303  دانشگاه مالير

 - 3 
مهندسي آبخيز گرايش مديريت علوم و 
 هاي آبخيزحوزه

 روزانه 23304  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 - 4 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه
 روزانه 23305  دانشگاه يزد

علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 3 -   روزانه 23306  دانشگاه اردكان
آبخيز گرايش حفاظت آب و خاكعلوم و مهندسي  4 -   روزانه 23307  دانشگاه اروميه
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 5 -   روزانه 23308  دانشگاه ايالم
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 5 -   روزانه 23309  دانشگاه بيرجند
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 5 -   روزانه 23310  دانشگاه تربت حيدريه
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 4 - 

 روزانه 23311  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 4 -  و دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي 
 روزانه 23312  منابع طبيعي كرج)

علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 2 -   روزانه 23313  دانشگاه زابل
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 3 -   روزانه 23314  دانشگاه شهركرد
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 3 -   روزانه 23315  بهبهان -االنبياء(ص) دانشگاه صنعتي خاتم 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 4 -   روزانه 23316  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 4 -   روزانه 23317  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
آبخيز گرايش حفاظت آب و خاكعلوم و مهندسي  3 -   روزانه 23318  دانشگاه فردوسي مشهد
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 4 -   روزانه 23319  دانشگاه كاشان
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 3 -   روزانه 23320  سنندج -دانشگاه كردستان 
آب و خاكعلوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت  3 -   روزانه 23321  دانشگاه گنبد
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 5 -   روزانه 23322  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 3 -   روزانه 23323  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
خاكعلوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و  4 -   روزانه 23324  دانشگاه يزد
علوم و مهندسي آبخيز گرايش آبخيزداري شهري 2 -   روزانه 23325  دانشگاه زابل
علوم و مهندسي آبخيز گرايش آبخيزداري شهري 4 -   روزانه 23326  دانشگاه كاشان
علوم و مهندسي آبخيز گرايش آبخيزداري شهري 3 -   روزانه 23327  دانشگاه مالير
علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 2 -   نوبت دوم 23328  دانشگاه اردكان
علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 2 -   نوبت دوم 23329  دانشگاه اروميه
علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 4 -   نوبت دوم 23330  دانشگاه صنعتي اصفهان



 
 

 392  
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 ) 1مهندسي مرتع و آبخيزداري (كد ضريب علوم و  - 1301 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 1 -   نوبت دوم 23331  دانشگاه فردوسي مشهد
و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه علوم 3 -   نوبت دوم 23332  سنندج -دانشگاه كردستان 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 2 -   نوبت دوم 23333  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
 - 2 

علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 
 هاي آبخيزحوزه

 نوبت دوم 23334  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 

 - 2 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه
 نوبت دوم 23335  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 3 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه
 نوبت دوم 23336  دانشگاه مالير

 - 2 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه
 نوبت دوم 23337  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 - 3 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه
 نوبت دوم 23338  دانشگاه يزد

علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 2 -   نوبت دوم 23339  دانشگاه اردكان
و خاك علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب 2 -   نوبت دوم 23340  دانشگاه اروميه
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 2 -   نوبت دوم 23341  دانشگاه ايالم
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 2 -   نوبت دوم 23342  دانشگاه بيرجند
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 3 -   نوبت دوم 26079  دانشگاه تربت حيدريه
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 2 -   نوبت دوم 23343  دانشگاه زابل
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 2 -   نوبت دوم 23344  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 2 -   نوبت دوم 23345  كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 1 -   نوبت دوم 23346  دانشگاه فردوسي مشهد
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 2 -   نوبت دوم 23347  دانشگاه كاشان
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 3 -   نوبت دوم 23348  سنندج -كردستان دانشگاه 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 1 -   نوبت دوم 23349  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 2 -   نوبت دوم 23350  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
خاكعلوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و  3 -   نوبت دوم 23351  دانشگاه يزد
علوم و مهندسي آبخيز گرايش آبخيزداري شهري 2 -   نوبت دوم 23352  دانشگاه زابل
علوم و مهندسي آبخيز گرايش آبخيزداري شهري 2 -   نوبت دوم 23353  دانشگاه كاشان
علوم و مهندسي آبخيز گرايش آبخيزداري شهري 3 -  دومنوبت  23354  دانشگاه مالير  

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 2 -  پرديس خودگردان 23355  دانشگاه زابل

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

علوم و مهندسي آبخيز گرايش آبخيزداري شهري 2 -  پرديس خودگردان 23356  دانشگاه زابل

 - 1 
گرايش مديريت علوم و مهندسي آبخيز 

 هاي آبخيزحوزه
 غيرانتفاعي 23357  آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز 

 ) 2علوم و مهندسي مرتع و آبخيزداري (كد ضريب  - 1301
 روزانه 23358  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 5 -  

 روزانه 23359  بيرجنددانشگاه  علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 3 - 
 علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 4 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 روزانه 23360  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 1 - فاقد خوابگاه
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 

 روزانه 23361  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 23362  منابع طبيعي كرج)
 روزانه 23363  دانشگاه جيرفت علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 2 - 
 روزانه 23364  دانشگاه زابل گرايش مديريت مرتععلوم و مهندسي مرتع  2 - 
 روزانه 23365  دانشگاه شهركرد علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 3 - 
 روزانه 23366  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 7 - 
 روزانه 23367  و منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي  علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 4 - 
 روزانه 23368  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 4 - 
 روزانه 23369  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 3 - 
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 ) 2(كد ضريب علوم و مهندسي مرتع و آبخيزداري  - 1301 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 23370  دانشگاه گنبد علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 3 - 
 روزانه 23371  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 5 - 
 روزانه 23372  دانشگاه مالير علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 3 - 
 - 3 

علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و 
 احياي مرتع

 روزانه 23373  دانشگاه اردكان

 - 2 
علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و 

 احياي مرتع
 روزانه 23374  دانشگاه زابل

 - 3 
علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و 

 احياي مرتع
 روزانه 23375  دانشگاه شهركرد

 - 3 
علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و 

 احياي مرتع
 روزانه 23376  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 

 - 3 
علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و 

 احياي مرتع
 روزانه 23377  سنندج -كردستان دانشگاه 

 - 3 
علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و 

 احياي مرتع
 روزانه 23378  دانشگاه گنبد

 - 3 
علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و 

 احياي مرتع
 روزانه 23379  دانشگاه مالير

 - 3 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي
 روزانه 23380  دانشگاه اردكان

 - 3 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي
 روزانه 23381  دانشگاه بيرجند

 - 5 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي
 روزانه 23382  دانشگاه تربت حيدريه

 - 4 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي

دانشكده منابع  دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل
 روزانه 23383  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 1 - فاقد خوابگاه
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 روزانه 23384  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 - 4 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 23385  منابع طبيعي كرج)

 - 2 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي
 روزانه 23386  دانشگاه شيراز

 - 3 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي
 روزانه 23387  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 

 - 4 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي
 روزانه 23388  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي
 روزانه 23389  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 7 
مرتع گرايش گياهان علوم و مهندسي 
 دارويي و صنعتي

 روزانه 23390  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 6 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي
 روزانه 23391  دانشگاه كاشان

 - 5 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي
 روزانه 23392  دانشگاه يزد

 نوبت دوم 23393  دانشگاه اروميه مديريت مرتععلوم و مهندسي مرتع گرايش  2 - 
 نوبت دوم 23394  دانشگاه بيرجند علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 2 - 
 نوبت دوم 23395  دانشگاه جيرفت علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 1 - 
دومنوبت  23396  دانشگاه زابل علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 2 -   

 نوبت دوم 23397  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 4 - 
 نوبت دوم 23398  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 4 - 
 نوبت دوم 23399  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 3 - 
 نوبت دوم 23400  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 1 - 
 نوبت دوم 23401  دانشگاه مالير علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 3 - 
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2علوم و مهندسي مرتع و آبخيزداري (كد ضريب  - 1301 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 2 
علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و 

 احياي مرتع
 نوبت دوم 23402  دانشگاه اردكان

 - 2 
علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و 

 احياي مرتع
 نوبت دوم 23403  دانشگاه زابل

 - 2 
علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و 

 احياي مرتع
 نوبت دوم 23404  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 

 - 3 
علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و 

 احياي مرتع
 نوبت دوم 23405  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 3 
علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و 

 احياي مرتع
 نوبت دوم 23406  ماليردانشگاه 

 - 2 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي
 نوبت دوم 23407  دانشگاه اردكان

 - 2 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي
 نوبت دوم 23408  دانشگاه بيرجند

 - 3 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي
 نوبت دوم 26080  حيدريهدانشگاه تربت 

 - 2 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي
 نوبت دوم 23409  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 

 - 4 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي
 نوبت دوم 23410  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 1 
مهندسي مرتع گرايش گياهان علوم و 

 دارويي و صنعتي
 نوبت دوم 23411  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 2 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي
 نوبت دوم 23412  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي
 نوبت دوم 23413  دانشگاه كاشان

 - 3 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان 

 دارويي و صنعتي
 نوبت دوم 23414  دانشگاه يزد

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23415  دانشگاه زابل علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
گرايش اصالح و علوم و مهندسي مرتع 

 احياي مرتع
 پرديس خودگردان 23416  دانشگاه زابل

 ) 1علوم و مهندسي آب (كد ضريب  - 1302
 روزانه 23417  دانشگاه اراك علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 -  

 روزانه 23418  دانشگاه اردكان علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 5 - 
 روزانه 23419  دانشگاه اروميه مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشيعلوم و  4 - 
 روزانه 23420  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 روزانه 23421  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 
 روزانه 23422  دانشگاه بيرجند مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي علوم و 3 - 
 روزانه 23423  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 23424  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع 

 روزانه 23425  در پاكدشت)

 علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 23426  منابع طبيعي كرج)
 روزانه 23427  دانشگاه جهرم آب گرايش آبياري و زهكشيعلوم و مهندسي  5 - 
 روزانه 23428  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 روزانه 23429  دانشگاه زابل علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 
 روزانه 23430  زنجاندانشگاه  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 روزانه 23431  دانشگاه شهركرد علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 
 روزانه 23432  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 روزانه 23433  دانشگاه شيراز علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1علوم و مهندسي آب (كد ضريب  - 1302 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 23434  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 
 روزانه 23435  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشيعلوم و  4 - 
 روزانه 23436  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 روزانه 23437  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 روزانه 23438  دانشگاه فسا علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 5 - 
 روزانه 23439  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 
 روزانه 23440  دانشگاه گنبد علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 5 - 
 روزانه 23441  رشت -دانشگاه گيالن  آبياري و زهكشيعلوم و مهندسي آب گرايش  4 - 
 روزانه 23442  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 
 روزانه 23443  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 
 روزانه 23444  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  زهكشيعلوم و مهندسي آب گرايش آبياري و  5 - 
 نوبت دوم 23445  دانشگاه اراك علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 
 نوبت دوم 23446  دانشگاه اردكان علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 2 - 
 نوبت دوم 23447  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 2 - 
 نوبت دوم 23448  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 2 - 
 نوبت دوم 23449  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 2 - 
 نوبت دوم 23450  بيرجنددانشگاه  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 2 - 
 نوبت دوم 23451  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 23452  منابع طبيعي كرج)

 علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 2 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع 

 نوبت دوم 23453  در پاكدشت)
 نوبت دوم 23454  دانشگاه جهرم علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 
 نوبت دوم 23455  دانشگاه زابل علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 
 نوبت دوم 23456  دانشگاه زنجان زهكشيعلوم و مهندسي آب گرايش آبياري و  2 - 
 نوبت دوم 23457  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 نوبت دوم 23458  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 2 - 
 نوبت دوم 23459  علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 نوبت دوم 23460  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 نوبت دوم 23461  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 2 - 
 نوبت دوم 23462  سنندج -دانشگاه كردستان  آبياري و زهكشيعلوم و مهندسي آب گرايش  3 - 
 نوبت دوم 23463  رشت -دانشگاه گيالن  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 نوبت دوم 23464  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 2 - 
 نوبت دوم 23465  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  زهكشيعلوم و مهندسي آب گرايش آبياري و  1 - 
 نوبت دوم 23466  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 1 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23467  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 -

تحصيل پرديس محل 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 23468  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23469  دانشگاه تربيت مدرس علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 2 -

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاهخودگردان 

 پرديس خودگردان 23470  دانشگاه زابل علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23471  دانشگاه شيراز علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23472  سنندج -دانشگاه كردستان  آبياري و زهكشيعلوم و مهندسي آب گرايش  3 -
 غيرانتفاعي 23473  آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 1 - 

 ) 2علوم و مهندسي آب (كد ضريب  - 1302
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -    روزانه 23474  دانشگاه اروميه

هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 5 -   روزانه 23475  دانشگاه ايالم
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -   روزانه 23476  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2علوم و مهندسي آب (كد ضريب  - 1302 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 3 -   روزانه 23477  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 3 -   روزانه 23478  دانشگاه بيرجند
هاي آبيو مهندسي آب گرايش سازهعلوم  4 -   روزانه 23479  دانشگاه تبريز
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -  دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 

 روزانه 23480  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -  پرديس ابوريحان واقع دانشگاه تهران (محل تحصيل 
 روزانه 23481  در پاكدشت)

هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 23482  منابع طبيعي كرج)

هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -   روزانه 23483  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
هاي آبيآب گرايش سازهعلوم و مهندسي  3 -   روزانه 23484  دانشگاه زابل
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -   روزانه 23485  دانشگاه زنجان
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 3 -   روزانه 23486  دانشگاه شهركرد
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -   روزانه 23487  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -   روزانه 23488  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -   روزانه 23489  دانشگاه شيراز
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 3 -   روزانه 23490  دانشگاه صنعتي اصفهان
هاي آبيمهندسي آب گرايش سازهعلوم و  7 -   روزانه 23491  دانشگاه صنعتي شاهرود
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 7 -   -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 روزانه 23492  مالثاني اهواز
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -   روزانه 23493  ساريدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -   روزانه 23494  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -   روزانه 23495  دانشگاه فردوسي مشهد
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -   روزانه 23496  رشت -دانشگاه گيالن 
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 3 -   روزانه 23497  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
 - 4 

علوم و مهندسي آب گرايش رودخانه و 
 اكوسيستمهاي آبي

 روزانه 23498  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 2 -   نوبت دوم 23499  دانشگاه اروميه
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 3 -   نوبت دوم 23500  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 2 -   نوبت دوم 23501  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 2 -   نوبت دوم 23502  دانشگاه بيرجند
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -   نوبت دوم 23503  دانشگاه تبريز
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 نوبت دوم 23504  منابع طبيعي كرج)
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 1 -   نوبت دوم 23505  دانشگاه زابل
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 2 -   نوبت دوم 23506  دانشگاه زنجان
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -   نوبت دوم 23507  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -   نوبت دوم 23508  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
هاي آبيمهندسي آب گرايش سازهعلوم و  2 -   نوبت دوم 23509  دانشگاه صنعتي اصفهان
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 2 -   نوبت دوم 23510  دانشگاه صنعتي شاهرود
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -   نوبت دوم 23511  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
هاي آبيمهندسي آب گرايش سازهعلوم و  3 -   نوبت دوم 23512  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 2 -   نوبت دوم 23513  دانشگاه فردوسي مشهد
هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -   نوبت دوم 23514  رشت -دانشگاه گيالن 
هاي آبيمهندسي آب گرايش سازهعلوم و  2 -   نوبت دوم 23515  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
 - 4 

علوم و مهندسي آب گرايش رودخانه و 
 اكوسيستمهاي آبي

 نوبت دوم 23516  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -  پرديس خودگردان 23517  تبريزدانشگاه 

هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -  دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 پرديس خودگردان 23518  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 3 -  پرديس خودگردان 23519  دانشگاه زابل

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -  پرديس خودگردان 23520  دانشگاه شيراز
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3علوم و مهندسي آب (كد ضريب  - 1302

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 23521  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 -  

 روزانه 23522  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 
 روزانه 23523  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 - 
 روزانه 23524  دانشگاه بيرجند علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 - 
 روزانه 23525  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 
 علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 23526  كرج)كشاورزي واقع در اتوبان تهران 

 علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع 

 روزانه 23527  در پاكدشت)
 روزانه 23528  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 
 روزانه 23529  دانشگاه زابل علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 - 
 روزانه 23530  دانشگاه شهركرد علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 - 
 روزانه 23531  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 
 روزانه 23532  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 
 روزانه 23533  دانشگاه صنعتي اصفهان گرايش منابع آبعلوم و مهندسي آب  4 - 
 روزانه 23534  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 
 روزانه 23535  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 
 روزانه 23536  دانشگاه فردوسي مشهد گرايش منابع آبعلوم و مهندسي آب  4 - 
 روزانه 23537  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 - 
 روزانه 23538  رشت -دانشگاه گيالن  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 
 روزانه 23539  آبادخرم  -دانشگاه لرستان  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 - 
 روزانه 23540  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 - 
 روزانه 23541  دانشگاه مالير علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 5 - 
 - 4 

علوم و مهندسي آب گرايش مديريت و 
 برنامه ريزي منابع آب

دانشكده دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل 
 روزانه 23542  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 روزانه 23543  دانشگاه تهران مهندسي طبيعت 2 -
 نوبت دوم 23544  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 2 - 
 نوبت دوم 23545  همدان -سينا دانشگاه بوعلي  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 2 - 
 نوبت دوم 23546  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 2 - 
 نوبت دوم 23547  دانشگاه بيرجند علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 2 - 
دومنوبت  23548  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 -   

 علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 2 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع 

 نوبت دوم 23549  در پاكدشت)

 نوبت دوم 23550  دانشگاه زابل علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 2 - 
دومنوبت  23551  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 -   

 نوبت دوم 23552  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 
 نوبت دوم 23553  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 - 
 نوبت دوم 23554  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 
 نوبت دوم 23555  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 - 
 نوبت دوم 23556  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 2 - 
 نوبت دوم 23557  رشت -دانشگاه گيالن  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 - 
 نوبت دوم 23558  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  آب گرايش منابع آبعلوم و مهندسي  1 - 
 نوبت دوم 23559  دانشگاه مالير علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 5 - 

محل تحصيل دانشكده 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 23560  دانشگاه تهران مهندسي طبيعت 1 -

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 23561  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23562  دانشگاه زابل علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 -

 غيرانتفاعي 23563  آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 1 - 
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 4علوم و مهندسي آب (كد ضريب  - 1302

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 4 -    روزانه 23564  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 3 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 23565  منابع طبيعي كرج)

علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 7 -   روزانه 23566  دانشگاه سمنان
علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 4 -   روزانه 23567  دانشگاه شيراز
علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 4 -   روزانه 23568  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 4 -   روزانه 23569  دانشگاه فردوسي مشهد
علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 3 -   نوبت دوم 23570  همدان - دانشگاه بوعلي سينا
علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 3 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 نوبت دوم 23571  منابع طبيعي كرج)
علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 3 -   نوبت دوم 23572  دانشگاه سمنان
كشاورزيعلوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي  4 -   نوبت دوم 23573  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 2 -   نوبت دوم 23574  دانشگاه فردوسي مشهد

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 4 -  پرديس خودگردان 23575  دانشگاه شيراز

 ) 5علوم و مهندسي آب (كد ضريب  - 1302
علوم و مهندسي آب گرايش هيدروانفورماتيك 3 -    روزانه 23576  دانشگاه اراك

علوم و مهندسي آب گرايش هيدروانفورماتيك 3 -   روزانه 23577  دانشگاه بيرجند
علوم و مهندسي آب گرايش هيدروانفورماتيك 4 -   روزانه 23578  دانشگاه تبريز
علوم و مهندسي آب گرايش هيدروانفورماتيك 3 -   روزانه 23579  سنندج -دانشگاه كردستان 
علوم و مهندسي آب گرايش هيدروانفورماتيك 3 -   نوبت دوم 23580  دانشگاه اراك
علوم و مهندسي آب گرايش هيدروانفورماتيك 2 -   نوبت دوم 23581  دانشگاه بيرجند
هيدروانفورماتيك علوم و مهندسي آب گرايش 2 -   نوبت دوم 23582  دانشگاه تبريز
علوم و مهندسي آب گرايش هيدروانفورماتيك 3 -   نوبت دوم 23583  سنندج -دانشگاه كردستان 

 ) 1زراعت و اصالح نباتات (كد ضريب  - 1303
 روزانه 23584  دانشگاه اروميه نژادي گياهيژنتيك و به 7 -  

 روزانه 23585  دانشگاه ايالم نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 روزانه 23586  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  نژادي گياهيژنتيك و به 6 - 
 روزانه 23587  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 روزانه 23588  دانشگاه بيرجند نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 روزانه 23589  دانشگاه تبريز نژادي گياهيبهژنتيك و  6 - 
 روزانه 23590  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 نژادي گياهيژنتيك و به 6 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 23591  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع 

 روزانه 23593  در پاكدشت)

 نژادي گياهيژنتيك و به 3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 23592  منابع طبيعي كرج)

 نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
تحصيل دانشكده بوشهر (محل  -دانشگاه خليج فارس 

 روزانه 23594  كشاورزي و منابع طبيعي در حومه برازجان)
 روزانه 23595  كرمانشاه -دانشگاه رازي  نژادي گياهيژنتيك و به 7 - 
 روزانه 23596  دانشگاه زابل نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 روزانه 23597  دانشگاه زنجان نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 

انتهاي دفترچهشرايط در   روزانه 23598  تهران -دانشگاه شاهد  نژادي گياهيژنتيك و به 5 -
 روزانه 23599  دانشگاه شهركرد نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 روزانه 23600  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  نژادي گياهيژنتيك و به 7 - 
 روزانه 23601  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  نژادي گياهيژنتيك و به 7 - 
 روزانه 23602  دانشگاه شيراز نژادي گياهيژنتيك و به 6 - 
 روزانه 23603  دانشگاه صنعتي اصفهان نژادي گياهيژنتيك و به 7 - 
 نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 23604  مالثاني اهواز

 روزانه 23605  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري گياهينژادي ژنتيك و به 7 - 



 
 

 399  

 

  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1زراعت و اصالح نباتات (كد ضريب  - 1303 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 23606  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان گياهينژادي ژنتيك و به 5 - 
 روزانه 23607  دانشگاه فردوسي مشهد نژادي گياهيژنتيك و به 7 - 
 روزانه 23608  سنندج -دانشگاه كردستان  نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 روزانه 23609  رشت -دانشگاه گيالن  نژادي گياهيژنتيك و به 4 - 
 روزانه 23610  خرم آباد -دانشگاه لرستان  نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 روزانه 23611  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 روزانه 23612  دانشگاه مراغه نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 روزانه 23613  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 روزانه 23614  دانشگاه ياسوج نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 نوبت دوم 23615  دانشگاه اروميه نژادي گياهيژنتيك و به 2 - 
 نوبت دوم 23616  دانشگاه ايالم نژادي گياهيژنتيك و به 1 - 
 نوبت دوم 23617  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  نژادي گياهيژنتيك و به 3 - 
 نوبت دوم 23618  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  نژادي گياهيژنتيك و به 2 - 
 نوبت دوم 23619  دانشگاه بيرجند نژادي گياهيژنتيك و به 2 - 
 نوبت دوم 23620  دانشگاه تبريز نژادي گياهيژنتيك و به 4 - 
 نوبت دوم 23621  صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي  نژادي گياهيژنتيك و به 2 - 
 نژادي گياهيژنتيك و به 2 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع 
 نوبت دوم 23622  در پاكدشت)

 نژادي گياهيژنتيك و به 1 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 نوبت دوم 23623  منابع طبيعي كرج)

 نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
بوشهر (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه خليج فارس 

 نوبت دوم 23624  كشاورزي و منابع طبيعي در حومه برازجان)
 نوبت دوم 23625  دانشگاه زابل نژادي گياهيژنتيك و به 2 - 
 نوبت دوم 23626  دانشگاه زنجان نژادي گياهيژنتيك و به 2 - 

دفترچهشرايط در انتهاي   نوبت دوم 23627  تهران -دانشگاه شاهد  نژادي گياهيژنتيك و به 4 -
 نوبت دوم 23628  دانشگاه صنعتي اصفهان نژادي گياهيژنتيك و به 7 - 
 نوبت دوم 23629  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري نژادي گياهيژنتيك و به 7 - 
 نوبت دوم 23630  علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه  نژادي گياهيژنتيك و به 1 - 
 نوبت دوم 23631  دانشگاه فردوسي مشهد نژادي گياهيژنتيك و به 3 - 
 نوبت دوم 23632  سنندج -دانشگاه كردستان  نژادي گياهيژنتيك و به 1 - 
 نوبت دوم 23633  رشت -دانشگاه گيالن  نژادي گياهيژنتيك و به 2 - 
 نوبت دوم 23634  خرم آباد -دانشگاه لرستان  نژادي گياهيو بهژنتيك  2 - 
 نوبت دوم 23635  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  نژادي گياهيژنتيك و به 1 - 
 نوبت دوم 23636  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  نژادي گياهيژنتيك و به 2 - 
 نوبت دوم 23637  دانشگاه ياسوج نژادي گياهيژنتيك و به 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23638  دانشگاه زابل نژادي گياهيژنتيك و به 5 -

 ) 2زراعت و اصالح نباتات (كد ضريب  - 1303
 روزانه 23639  دانشگاه اروميه اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 -  

 روزانه 23640  دانشگاه ايالم فيزيولوژي گياهان زراعياگرو تكنولوژي گرايش  3 - 
 روزانه 23641  دانشگاه بجنورد (محل تحصيل دانشكده كشاورزي شيروان) اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 23642  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 - 
 روزانه 23643  دانشگاه بيرجند اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 23644  دانشگاه تبريز اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 - 
 اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 23645  اتوبان تهران كرج)كشاورزي واقع در 

 اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 23647  منابع طبيعي كرج)

 اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع 

 روزانه 23646  در پاكدشت)
 روزانه 23648  كرمانشاه -دانشگاه رازي  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 - 
 روزانه 23649  دانشگاه زابل اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 - 
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2زراعت و اصالح نباتات (كد ضريب  - 1303 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 23650  دانشگاه زنجان اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 23651  تهران -دانشگاه شاهد  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 -
 روزانه 23652  دانشگاه شهركرد اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 23653  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 - 
 روزانه 23654  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 7 - 
 روزانه 23655  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 23656  دانشگاه شيراز اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 
 روزانه 23657  اصفهاندانشگاه صنعتي  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 7 - 
 روزانه 23658  دانشگاه صنعتي شاهرود اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 - 
 اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 - 

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 23659  مالثاني اهواز

 روزانه 23660  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري فيزيولوژي گياهان زراعياگرو تكنولوژي گرايش  4 - 
 روزانه 23661  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 - 
 روزانه 23662  دانشگاه فردوسي مشهد اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 - 
 روزانه 23663  سنندج -دانشگاه كردستان  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 23664  رشت -دانشگاه گيالن  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 
 روزانه 23665  خرم آباد -دانشگاه لرستان  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 23666  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 23667  دانشگاه مراغه اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 23668  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 
 روزانه 23669  دانشگاه ياسوج اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 - 
 نوبت دوم 23670  دانشگاه اروميه اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 
 نوبت دوم 23671  دانشگاه ايالم اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 1 - 
 نوبت دوم 23672  دانشگاه بجنورد (محل تحصيل دانشكده كشاورزي شيروان) تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي اگرو 1 - 
 نوبت دوم 23673  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 
 نوبت دوم 23674  بيرجنددانشگاه  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 
 نوبت دوم 23675  دانشگاه تبريز اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 
 اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 1 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 23676  منابع طبيعي كرج)

 فيزيولوژي گياهان زراعياگرو تكنولوژي گرايش  2 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع 

 نوبت دوم 23677  در پاكدشت)
 نوبت دوم 23678  دانشگاه زابل اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 
 نوبت دوم 23679  دانشگاه زنجان اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 

در انتهاي دفترچهشرايط   نوبت دوم 23680  تهران -دانشگاه شاهد  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 2 -
 نوبت دوم 23681  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 
 نوبت دوم 23682  صنعتي اصفهان دانشگاه اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 7 - 
 نوبت دوم 23683  دانشگاه صنعتي شاهرود اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 1 - 
 نوبت دوم 23684  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 - 
 نوبت دوم 23685  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان گياهان زراعياگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي  1 - 
 نوبت دوم 23686  دانشگاه فردوسي مشهد اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 
 نوبت دوم 23687  سنندج -دانشگاه كردستان  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 - 
 نوبت دوم 23688  رشت -دانشگاه گيالن  تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعياگرو  1 - 
 نوبت دوم 23689  خرم آباد -دانشگاه لرستان  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 
 نوبت دوم 23690  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 1 - 
 نوبت دوم 23691  دانشگاه ياسوج اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23692  دانشگاه اروميه اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23693  دانشگاه زابل فيزيولوژي گياهان زراعياگرو تكنولوژي گرايش  3 -

  ) 3زراعت و اصالح نباتات (كد ضريب  - 1303
 روزانه 23694  دانشگاه اروميه اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 -  

 روزانه 23695  دانشگاه ايالم اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3 - 
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 3زراعت و اصالح نباتات (كد ضريب  - 1303 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 23696 شيروان)دانشگاه بجنورد (محل تحصيل دانشكده كشاورزي  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 23697  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 - 
 روزانه 23698  دانشگاه بيرجند اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 23699  دانشگاه تبريز اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 - 
 اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 23700  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 23702  منابع طبيعي كرج)

 اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع 

 روزانه 23701  در پاكدشت)
 روزانه 23703  كرمانشاه -دانشگاه رازي  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 - 
 روزانه 23704  دانشگاه زابل اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 23705  دانشگاه زنجان اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 23706  تهران -دانشگاه شاهد  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3 -
 روزانه 23707  دانشگاه شهركرد اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 23708  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 - 
 روزانه 23709  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 23710  دانشگاه شيراز اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 2 - 
 روزانه 23711  دانشگاه صنعتي شاهرود اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 - 
 روزانه 23712  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 - 
 روزانه 23713  كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 - 
 روزانه 23714  رشت -دانشگاه گيالن  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 23715  خرم آباد -دانشگاه لرستان  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 23716  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 23717  دانشگاه مراغه اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 23718  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 23719  دانشگاه ياسوج اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3 - 
 نوبت دوم 23720  دانشگاه اروميه اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 2 - 
 نوبت دوم 23721  دانشگاه ايالم اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 1 - 
 نوبت دوم 23722 دانشكده كشاورزي شيروان)دانشگاه بجنورد (محل تحصيل  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 1 - 
 نوبت دوم 23723  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 2 - 
 نوبت دوم 23724  دانشگاه بيرجند اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 2 - 
 نوبت دوم 23725  دانشگاه تبريز اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 - 
 اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع 
 نوبت دوم 23727  در پاكدشت)

 اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 1 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 نوبت دوم 23726  منابع طبيعي كرج)
 نوبت دوم 23728  دانشگاه زابل اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 2 - 
 نوبت دوم 23729  دانشگاه زنجان اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 23730  تهران -دانشگاه شاهد  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 1 -
 نوبت دوم 23731  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 2 - 
 نوبت دوم 23732  دانشگاه صنعتي شاهرود اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 1 - 
 نوبت دوم 23733  كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 - 
 نوبت دوم 23734  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 1 - 
 نوبت دوم 23735  رشت -دانشگاه گيالن  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 1 - 
 نوبت دوم 23736  خرم آباد -دانشگاه لرستان  اكولوژي گياهان زراعياگرو تكنولوژي گرايش  2 - 
 نوبت دوم 23737  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 1 - 
 نوبت دوم 23738  دانشگاه ياسوج اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاهخودگردان 

 پرديس خودگردان 23739  دانشگاه اروميه اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23740  دانشگاه زابل اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3 -
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 23741  دانشگاه اروميه اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 4 -  

 روزانه 23742  دانشگاه بيرجند اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 3 - 
شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 23743  تهران -دانشگاه شاهد  اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 5 -

 روزانه 23744  دانشگاه شهركرد اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 3 - 
 اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 4 - 

 -و منابع طبيعي خوزستاندانشگاه علوم كشاورزي 
 روزانه 23745  مالثاني اهواز

 روزانه 23746  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 3 - 
 روزانه 23747  دانشگاه فردوسي مشهد اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 4 - 
 روزانه 23748  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم و تكنولوژي بذراگرو تكنولوژي گرايش  3 - 
 روزانه 23749  رشت -دانشگاه گيالن  اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 3 - 
 روزانه 23750  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 3 - 
 روزانه 23751  دانشگاه ياسوج و تكنولوژي بذراگرو تكنولوژي گرايش علوم  3 - 
 نوبت دوم 23752  دانشگاه اروميه اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 2 - 
 نوبت دوم 23753  دانشگاه بيرجند اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 23754  تهران -دانشگاه شاهد  تكنولوژي بذراگرو تكنولوژي گرايش علوم و  2 -
 نوبت دوم 23755  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 1 - 
 نوبت دوم 23756  دانشگاه فردوسي مشهد اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 1 - 
 نوبت دوم 23757  سنندج -دانشگاه كردستان  گرايش علوم و تكنولوژي بذراگرو تكنولوژي  3 - 
 نوبت دوم 23758  رشت -دانشگاه گيالن  اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 1 - 
 نوبت دوم 23759  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 1 - 
 نوبت دوم 23760  دانشگاه ياسوج گرايش علوم و تكنولوژي بذر اگرو تكنولوژي 2 - 
 پرديس خودگردان 23761  دانشگاه اروميه اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 4 - 

 ) 5زراعت و اصالح نباتات (كد ضريب  - 1303
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 4 -    روزانه 23762  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 3 -   روزانه 23763  دانشگاه بيرجند
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 4 -   روزانه 23764  دانشگاه تبريز
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 3 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 23765  منابع طبيعي كرج)
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 5 -   روزانه 23766  دانشگاه زنجان
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 2 -   روزانه 23767  دانشگاه شيراز
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 4 -   -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 روزانه 23768  مالثاني اهواز
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 4 -   روزانه 23769  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 4 -   روزانه 23770  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 4 -   روزانه 23771  فردوسي مشهددانشگاه 
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 3 -   روزانه 23772  سنندج -دانشگاه كردستان 
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 5 -   روزانه 23773  دانشگاه گنبد
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 3 -   روزانه 23774  رشت -دانشگاه گيالن 
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 3 -   روزانه 23775  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 3 -   روزانه 23776  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 1 -   روزانه 23777  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 2 -   نوبت دوم 23778  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 2 -   نوبت دوم 23779  دانشگاه بيرجند
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 3 -   نوبت دوم 23780  دانشگاه تبريز
هاي هرزعلفاگرو تكنولوژي گرايش علوم  1 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 نوبت دوم 23781  منابع طبيعي كرج)
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 2 -   نوبت دوم 23782  دانشگاه زنجان
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 4 -   نوبت دوم 23783  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 1 -   نوبت دوم 23784  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 1 -   نوبت دوم 23785  دانشگاه فردوسي مشهد
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 3 -  دومنوبت  23786  سنندج -دانشگاه كردستان   
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 2 -   نوبت دوم 23787  رشت -دانشگاه گيالن 
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 2 -   نوبت دوم 23788  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 1 -   نوبت دوم 23789  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 23790  دانشگاه اروميه اگرو اكولوژي 5 -  

 روزانه 23791 تحصيل دانشكده كشاورزي شيروان)دانشگاه بجنورد (محل  اگرو اكولوژي 5 - 
 روزانه 23792  دانشگاه بيرجند اگرو اكولوژي 5 - 
 روزانه 23793  دانشگاه تربت حيدريه اگرو اكولوژي 5 - 
 روزانه 23794  دانشگاه جيرفت اگرو اكولوژي 5 - 
 روزانه 23795  كرمانشاه -دانشگاه رازي  اگرو اكولوژي 7 - 
 روزانه 23796  دانشگاه زابل اكولوژياگرو  5 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 23797  تهران -دانشگاه شاهد  اگرو اكولوژي 3 -
 روزانه 23798  دانشگاه شهركرد اگرو اكولوژي 5 - 
 روزانه 23799  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اگرو اكولوژي 6 - 
 روزانه 23800  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  اگرو اكولوژي 5 - 
 اگرو اكولوژي 7 - 

دانشگاه شيراز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و 
 روزانه 23801  منابع طبيعي داراب)

 روزانه 23802  دانشگاه صنعتي شاهرود اگرو اكولوژي 7 - 
 اگرو اكولوژي 5 - 

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 23803  مالثاني اهواز

 روزانه 23804  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان اگرو اكولوژي 4 - 
 روزانه 23805  دانشگاه فردوسي مشهد اگرو اكولوژي 4 - 
 روزانه 23806  سنندج -دانشگاه كردستان  اگرو اكولوژي 4 - 
 روزانه 23807  دانشگاه گنبد اگرو اكولوژي 5 - 
 روزانه 23808  مراغهدانشگاه  اگرو اكولوژي 5 - 
 نوبت دوم 23809  دانشگاه اروميه اگرو اكولوژي 2 - 
 نوبت دوم 23810 دانشگاه بجنورد (محل تحصيل دانشكده كشاورزي شيروان) اگرو اكولوژي 1 - 
 نوبت دوم 23811  دانشگاه بيرجند اگرو اكولوژي 2 - 
 نوبت دوم 26082  دانشگاه تربت حيدريه اگرو اكولوژي 3 - 
 نوبت دوم 23812  دانشگاه جيرفت اگرو اكولوژي 3 - 
 نوبت دوم 23813  دانشگاه زابل اگرو اكولوژي 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 23814  تهران -دانشگاه شاهد  اگرو اكولوژي 1 -
 نوبت دوم 23815  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اگرو اكولوژي 2 - 
 نوبت دوم 23816  دانشگاه صنعتي شاهرود اگرو اكولوژي 2 - 
 نوبت دوم 23817  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان اگرو اكولوژي 1 - 
 نوبت دوم 23818  دانشگاه فردوسي مشهد اگرو اكولوژي 1 - 
 نوبت دوم 23819  سنندج -دانشگاه كردستان  اگرو اكولوژي 1 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23820  دانشگاه اروميه اگرو اكولوژي 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23821  دانشگاه زابل اگرو اكولوژي 5 -

مشترك با دانشگاه كاسل 
توضيحات در انتهاي  -آلمان 
شرايط در  - دفترچه

 انتهاي دفترچه

 مشترك 23822  دانشگاه فردوسي مشهد اگرو اكولوژي 3 -

 ) 1اقتصاد كشاورزي (كد ضريب  - 1304

  - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
 روزانه 23823  دانشگاه اروميه

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
 روزانه 23824  دانشگاه تبريز

 - 5 
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
 روزانه 23825  دانشگاه تربت حيدريه

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
 روزانه 23826  دانشگاه زابل

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
 روزانه 23827  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1اقتصاد كشاورزي (كد ضريب  - 1304 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
 روزانه 23828  دانشگاه شيراز

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
 روزانه 23829  كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم 

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
 روزانه 23830  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 روزانه 23831  دانشگاه اردكان

 - 4 
توليد و اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 روزانه 23832  دانشگاه اروميه

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 روزانه 23833  دانشگاه تبريز

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 روزانه 23834  دانشگاه زابل

 - 4 
كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و اقتصاد 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 روزانه 23835  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 روزانه 23836  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 واحدهاي كشاورزيمديريت 
 روزانه 23837  دانشگاه شيراز

 - 5 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 23838  مالثاني اهواز

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 روزانه 23839  كشاورزي و منابع طبيعي ساري دانشگاه علوم

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 روزانه 23840  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 روزانه 23841  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 روزانه 23842  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط
 روزانه 23843  دانشگاه اردكان

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط
 روزانه 23844  دانشگاه اروميه

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط
 روزانه 23845  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط
 روزانه 23846  دانشگاه تبريز

 - 5 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستو محيط طبيعي

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 23847  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط
 روزانه 23848  دانشگاه زابل

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط
 روزانه 23849  زاهدان -بلوچستان  دانشگاه سيستان و

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط
 روزانه 23850  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط
 روزانه 23851  دانشگاه شيراز

 - 5 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
  مالثاني اهواز

 روزانه 23852

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط
 روزانه 23853  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري



 
 

 405  

 

  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1اقتصاد كشاورزي (كد ضريب  - 1304 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط
 روزانه 23854  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 4 
اقتصاد منابع  اقتصاد كشاورزي گرايش

 زيستطبيعي و محيط
 روزانه 23855  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
 روزانه 23856  دانشگاه اروميه

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 23857  منابع طبيعي كرج)

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
 روزانه 23858  دانشگاه زابل

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
 روزانه 23859  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
 روزانه 23860  دانشگاه شيراز

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
 روزانه 23861  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
 روزانه 23862  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
بازاريابي اقتصاد كشاورزي گرايش 

 محصوالت كشاورزي
 روزانه 23863  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
 نوبت دوم 23864  دانشگاه اروميه

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
 نوبت دوم 23865  دانشگاه تبريز

 - 3 
توسعه اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و 

 كشاورزي
 نوبت دوم 26078  دانشگاه تربت حيدريه

 - 1 
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
 نوبت دوم 23866  دانشگاه زابل

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
 نوبت دوم 23867  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 2 
و  اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 نوبت دوم 23868  دانشگاه اردكان

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 نوبت دوم 23869  دانشگاه اروميه

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 نوبت دوم 23870  دانشگاه تبريز

 - 1 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 نوبت دوم 23871  دانشگاه زابل

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 نوبت دوم 23872  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 كشاورزيمديريت واحدهاي 
 نوبت دوم 23873  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 1 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 نوبت دوم 23874  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط
 نوبت دوم 23875  دانشگاه اردكان

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط
 نوبت دوم 23876  دانشگاه اروميه

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط
 نوبت دوم 23877  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط
 نوبت دوم 23878  دانشگاه تبريز
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1اقتصاد كشاورزي (كد ضريب  - 1304 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 1 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط
 نوبت دوم 23879  دانشگاه زابل

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط
 نوبت دوم 23880  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط
 نوبت دوم 23881  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 2 
اقتصاد منابع اقتصاد كشاورزي گرايش 

 زيستطبيعي و محيط
 نوبت دوم 23882  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
 نوبت دوم 23883  دانشگاه اروميه

 - 1 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 23884  كرج)منابع طبيعي 

 - 1 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
 نوبت دوم 23885  دانشگاه زابل

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
 نوبت دوم 23886  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
 نوبت دوم 23887  علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري دانشگاه

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
 پرديس خودگردان 23888  دانشگاه زابل

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 كشاورزيمديريت واحدهاي 
 پرديس خودگردان 23889  دانشگاه زابل

 - 5 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع 

 زيستطبيعي و محيط

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 پرديس خودگردان 23890  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
اقتصاد منابع اقتصاد كشاورزي گرايش 

 زيستطبيعي و محيط
 پرديس خودگردان 23891  دانشگاه زابل

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي 

 محصوالت كشاورزي
 پرديس خودگردان 23892  دانشگاه زابل

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
 پيام نور 23893  مركز كرج -البرز دانشگاه پيام نور استان 

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
 پيام نور 23894  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 پيام نور 23895  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 7 - آموزش محور
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
 مجازي پيام نور 23896  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 5 
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه 

 كشاورزي
 غيرانتفاعي 23897  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان

 - 1 
و  اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 غيرانتفاعي 23898  اروميه -موسسه غيرانتفاعي صبا 

 ) 1علوم و مهندسي باغباني (كد ضريب  - 1305
 روزانه 23899  دانشگاه اراك علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 -  

 روزانه 23900  دانشگاه اردكان علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 روزانه 23901  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
 روزانه 23902  دانشگاه ايالم علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 2 - 
 روزانه 23903  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 روزانه 23904  دانشگاه بيرجند مهندسي باغباني گرايش درختان ميوهعلوم و  3 - 
 روزانه 23905  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 

 علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 

  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)
 روزانه 23906

 علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

  منابع طبيعي كرج)
 روزانه 23908
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1علوم و مهندسي باغباني (كد ضريب  - 1305 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع 

 روزانه 23907  در پاكدشت)

 علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
بوشهر (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه خليج فارس 

 روزانه 23909  كشاورزي و منابع طبيعي در حومه برازجان)
 روزانه 23910  دانشگاه زنجان علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 23911  تهران -دانشگاه شاهد  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 -
 روزانه 23912  دانشگاه شهركرد گرايش درختان ميوهعلوم و مهندسي باغباني  3 - 
 روزانه 23913  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
 روزانه 23914  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
 روزانه 23915  دانشگاه شيراز درختان ميوهعلوم و مهندسي باغباني گرايش  3 - 
 علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 6 - 

دانشگاه شيراز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و 
 روزانه 23916  منابع طبيعي داراب)

 روزانه 23917  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
 روزانه 23918  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي باغباني گرايش درختان ميوهعلوم و  4 - 
 علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 23919  مالثاني اهواز

 روزانه 23920  منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي و  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
 روزانه 23921  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
 روزانه 23922  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 روزانه 23923  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 روزانه 23924  رشت -دانشگاه گيالن  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
 روزانه 23925  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 روزانه 23926  دانشگاه مراغه علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 روزانه 23927  دانشگاه مالير علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 روزانه 23928  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 روزانه 23929  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 روزانه 23930  دانشگاه اراك هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
 روزانه 23931  دانشگاه ايالم هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
 روزانه 23932  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 2 - 
 روزانه 23933  دانشگاه تبريز هامهندسي باغباني گرايش سبزيعلوم و  4 - 
 هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 4 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 23934  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
كشاورزي و دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس 

 روزانه 23936  منابع طبيعي كرج)

 هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 2 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع 

 روزانه 23935  در پاكدشت)

 هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
بوشهر (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه خليج فارس 

 روزانه 23937  طبيعي در حومه برازجان)كشاورزي و منابع 
 روزانه 23938  دانشگاه زنجان هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 4 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 23939  تهران -دانشگاه شاهد  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 -
 روزانه 23940  كرمان -شهيد باهنر دانشگاه  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 4 - 
 روزانه 23941  دانشگاه شيراز هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 2 - 
 هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 23942  مالثاني اهواز

 روزانه 23943  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
 روزانه 23944  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 4 - 
 روزانه 23945  دانشگاه فردوسي مشهد هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
 روزانه 23946  سنندج -دانشگاه كردستان  هاگرايش سبزيعلوم و مهندسي باغباني  3 - 
 روزانه 23947  رشت -دانشگاه گيالن  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
 روزانه 23948  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
 روزانه 23949  دانشگاه مراغه هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
 روزانه 23950  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 1 - 
 روزانه 23951  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 23952  دانشگاه اراك علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 روزانه 23953  دانشگاه اردكان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 روزانه 23954  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 4 - 
 روزانه 23955  دانشگاه ايالم علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 2 - 
 روزانه 23956  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 روزانه 23957  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 4 - 
 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 23958  منابع طبيعي كرج)

 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 4 - 
تحصيل پرديس ابوريحان واقع دانشگاه تهران (محل 

 روزانه 23959  در پاكدشت)

 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
بوشهر (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه خليج فارس 

 روزانه 23960  كشاورزي و منابع طبيعي در حومه برازجان)
 روزانه 23961  دانشگاه زنجان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 4 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 23962  تهران -دانشگاه شاهد  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 -
 روزانه 23963  دانشگاه شهركرد علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 روزانه 23964  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 4 - 
 روزانه 23965  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 4 - 
 روزانه 23966  دانشگاه شيراز علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 2 - 
 روزانه 23967  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 4 - 
 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 23968  مالثاني اهواز

 روزانه 23969  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 روزانه 23970  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان گرايش گياهان زينتيعلوم و مهندسي باغباني  4 - 
 روزانه 23971  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 4 - 
 روزانه 23972  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 روزانه 23973  رشت -دانشگاه گيالن  باغباني گرايش گياهان زينتي علوم و مهندسي 3 - 
 روزانه 23974  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 روزانه 23975  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 روزانه 23976  دانشگاه مراغه باغباني گرايش گياهان زينتي علوم و مهندسي 3 - 
 روزانه 23977  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 2 - 
 روزانه 23978  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 روزانه 23979  دانشگاه اراك باغباني گرايش گياهان داروييعلوم و مهندسي  3 - 
 روزانه 23980  دانشگاه اردكان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 روزانه 23982  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 
 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 5 - 

دانشگاه اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي 
 روزانه 23981  شهيد باكري مياندوآب)

 روزانه 23983  دانشگاه ايالم علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 روزانه 23984  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 
 روزانه 23985  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي باغباني گرايش گياهان داروييعلوم و  4 - 
 روزانه 23986  دانشگاه بيرجند علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 5 - 
 روزانه 23987  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 
 مهندسي باغباني گرايش گياهان داروييعلوم و  4 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 23988  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 23990  منابع طبيعي كرج)

 مهندسي باغباني گرايش گياهان داروييعلوم و  2 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع 

 روزانه 23989  در پاكدشت)
 روزانه 23991  دانشگاه زابل علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 روزانه 23992  دانشگاه زنجان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 23993  تهران -دانشگاه شاهد  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 -
 روزانه 23994  دانشگاه شهركرد علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 روزانه 23995  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 7 - 
 روزانه 23996  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 23997  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 5 - 
 روزانه 23998  دانشگاه شيراز علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 - 
 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 

 -كشاورزي و منابع طبيعي خوزستاندانشگاه علوم 
 روزانه 23999  مالثاني اهواز

 روزانه 24000  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 
 روزانه 24001  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 
 روزانه 24002  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 روزانه 24003  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 روزانه 24004  رشت -دانشگاه گيالن  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 
 روزانه 24005  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 روزانه 24006  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 روزانه 24007  دانشگاه مراغه علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 روزانه 24008  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 1 - 
 روزانه 24009  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 - 3 

علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 
 ايمحصوالت گلخانه

 روزانه 24010  دانشگاه اراك

 - 4 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24011  دانشگاه اروميه

 - 2 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24012  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24013  تبريز دانشگاه

 - 5 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24014  دانشگاه تربت حيدريه

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 24015  منابع طبيعي كرج)

 - 3 
مهندسي باغباني گرايش توليد علوم و 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24016  دانشگاه زابل

 - 4 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24017  دانشگاه زنجان

شرايط در انتهاي دفترچه - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24018  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24019  دانشگاه شهركرد

 - 4 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24020  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 2 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24021  دانشگاه شيراز

 - 4 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24022  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24023  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24024  مالثاني اهواز

 - 4 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24025  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايگلخانهمحصوالت 
 روزانه 24026  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24027  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24028  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1علوم و مهندسي باغباني (كد ضريب  - 1305 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24029  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24030  دانشگاه مراغه

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24031  دانشگاه مالير

 - 2 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24032  رفسنجان -ولي عصر(عج) دانشگاه 

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 روزانه 24033  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 نوبت دوم 24034  دانشگاه اراك علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 نوبت دوم 24035  دانشگاه اردكان علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 2 - 
 نوبت دوم 24036  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 2 - 
 نوبت دوم 24037  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 2 - 
 نوبت دوم 24038  دانشگاه بيرجند علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 1 - 
 نوبت دوم 24039  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 1 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 24040  منابع طبيعي كرج)

 علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 1 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع 

 نوبت دوم 24041  در پاكدشت)

 علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
بوشهر (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه خليج فارس 

 نوبت دوم 24042  كشاورزي و منابع طبيعي در حومه برازجان)
 نوبت دوم 24043  دانشگاه زنجان ميوه علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 24044  تهران -دانشگاه شاهد  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 -
 نوبت دوم 24045  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 نوبت دوم 24046  دانشگاه صنعتي اصفهان گرايش درختان ميوهعلوم و مهندسي باغباني  2 - 
 نوبت دوم 24047  دانشگاه صنعتي شاهرود علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 1 - 
 نوبت دوم 24048  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
 نوبت دوم 24049  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان باغباني گرايش درختان ميوه علوم و مهندسي 4 - 
 نوبت دوم 24050  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 2 - 
 نوبت دوم 24051  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 نوبت دوم 24052  رشت -دانشگاه گيالن  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 2 - 
 نوبت دوم 24053  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 1 - 
 نوبت دوم 24054  دانشگاه مالير علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 نوبت دوم 24055  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي باغباني گرايش درختان ميوهعلوم و  1 - 
 نوبت دوم 24056  دانشگاه اراك هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 2 - 
 نوبت دوم 24057  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 1 - 
 نوبت دوم 24058  دانشگاه تبريز هاباغباني گرايش سبزيعلوم و مهندسي  2 - 
 هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 1 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 24059  منابع طبيعي كرج)

 هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 1 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع 

 نوبت دوم 24060  پاكدشت)در 

 هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
بوشهر (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه خليج فارس 

 نوبت دوم 24061  كشاورزي و منابع طبيعي در حومه برازجان)
 نوبت دوم 24062  دانشگاه زنجان هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 2 - 

دفترچهشرايط در انتهاي   نوبت دوم 24063  تهران -دانشگاه شاهد  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 -
 نوبت دوم 24064  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
 نوبت دوم 24065  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
 نوبت دوم 24066  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 1 - 
 نوبت دوم 24067  دانشگاه فردوسي مشهد هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 2 - 
دوم نوبت 24068  رشت -دانشگاه گيالن  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 2 -   
 نوبت دوم 24069  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 1 - 
 نوبت دوم 24070  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 2 - 
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1علوم و مهندسي باغباني (كد ضريب  - 1305 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 24071  دانشگاه اراك علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 نوبت دوم 24072  دانشگاه اردكان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 2 - 
 نوبت دوم 24073  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 2 - 
 نوبت دوم 24074  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 2 - 
 نوبت دوم 24075  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 2 - 
 باغباني گرايش گياهان زينتي علوم و مهندسي 1 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع 
 نوبت دوم 24077  در پاكدشت)

 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 1 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 نوبت دوم 24076  منابع طبيعي كرج)

 گياهان زينتيعلوم و مهندسي باغباني گرايش  3 - 
بوشهر (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه خليج فارس 

 نوبت دوم 24078  كشاورزي و منابع طبيعي در حومه برازجان)
 نوبت دوم 24079  دانشگاه زنجان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 24080  تهران -دانشگاه شاهد  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 -
 نوبت دوم 24081  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 2 - 
 نوبت دوم 24082  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 2 - 
 نوبت دوم 24083  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 نوبت دوم 24084  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 1 - 
 نوبت دوم 24085  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 نوبت دوم 24086  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتيعلوم و  3 - 
 نوبت دوم 24087  رشت -دانشگاه گيالن  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 2 - 
 نوبت دوم 24088  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 1 - 
 نوبت دوم 24089  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 1 - 
 نوبت دوم 24090  دانشگاه اراك علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 - 
 نوبت دوم 24091  دانشگاه اردكان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 - 
 نوبت دوم 24092  دانشگاه اروميه مهندسي باغباني گرايش گياهان داروييعلوم و  2 - 
 نوبت دوم 24093  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 - 
 نوبت دوم 24094  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 نوبت دوم 24095  دانشگاه بيرجند علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 - 
 نوبت دوم 24096  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 - 
 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 1 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 24098  منابع طبيعي كرج)

 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 1 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع 

 نوبت دوم 24097  در پاكدشت)
 نوبت دوم 24099  دانشگاه زابل علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 - 
 نوبت دوم 24100  دانشگاه زنجان گرايش گياهان داروييعلوم و مهندسي باغباني  2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 24101  تهران -دانشگاه شاهد  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 -
 نوبت دوم 24102  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 نوبت دوم 24103  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 
 نوبت دوم 24104  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 - 
 نوبت دوم 24105  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 نوبت دوم 24106  رشت -دانشگاه گيالن  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 - 
 نوبت دوم 24107  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 1 - 
 نوبت دوم 24108  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 - 
 - 1 

علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 
 ايمحصوالت گلخانه

 نوبت دوم 24109  دانشگاه اراك

 - 2 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 نوبت دوم 24110  دانشگاه اروميه

 - 2 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايگلخانهمحصوالت 
 نوبت دوم 24111  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 نوبت دوم 24112  دانشگاه تبريز

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 نوبت دوم 26081  دانشگاه تربت حيدريه
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي باغباني (كد ضريب علوم و  - 1305 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 1 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 24113  منابع طبيعي كرج)

 - 2 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 نوبت دوم 24114  دانشگاه زابل

 - 2 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 نوبت دوم 24115  دانشگاه زنجان

شرايط در انتهاي دفترچه - 3 
گرايش توليد علوم و مهندسي باغباني 

 ايمحصوالت گلخانه
 نوبت دوم 24116  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 2 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 نوبت دوم 24117  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 1 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 نوبت دوم 24118  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 4 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 نوبت دوم 24119  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 نوبت دوم 24120  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 2 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايگلخانهمحصوالت 
 نوبت دوم 24121  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 1 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 نوبت دوم 24122  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 نوبت دوم 24123  دانشگاه مالير

 - 2 
مهندسي باغباني گرايش توليد علوم و 

 ايمحصوالت گلخانه
 نوبت دوم 24124  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 24125  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 24126  سنندج -دانشگاه كردستان  باغباني گرايش درختان ميوهعلوم و مهندسي  3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 24127  دانشگاه زابل علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 24128  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  گياهان داروييعلوم و مهندسي باغباني گرايش  7 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد 

 ايمحصوالت گلخانه
 پرديس خودگردان 24129  دانشگاه زابل

 غيرانتفاعي 24130  اروميه -موسسه غيرانتفاعي صبا  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 غيرانتفاعي 24131  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 5 - 
 غيرانتفاعي 24132  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 5 - 

 ) 1(كد ضريب ترويج و آموزش كشاورزي  - 1306

  - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 روزانه 24133  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 روزانه 24134  دانشگاه تبريز

 - 5 
كشاورزي پايدار گرايش ترويج و آموزش 

 ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 24135  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 - 7 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 روزانه 24136  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 روزانه 24137  دانشگاه زنجان

 - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24138  مالثاني اهواز

 - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 روزانه 24139  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1ترويج و آموزش كشاورزي (كد ضريب  - 1306 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 روزانه 24140  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 روزانه 24141  دانشگاه ياسوج

 - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 زيستآموزش كشاورزي پايدار و محيط
 روزانه 24142  دانشگاه زنجان

 - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 زيستآموزش كشاورزي پايدار و محيط

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24143  مالثاني اهواز

 - 2 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 زيستآموزش كشاورزي پايدار و محيط
 روزانه 24144  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 زيست بوم انساني كشاورزي
 روزانه 24145  دانشگاه شيراز

 - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 كارآفريني كشاورزينوآوري و 
 روزانه 24146  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي
 روزانه 24147  دانشگاه تبريز

 - 2 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي

كشاورزي و دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس 
 روزانه 24148  منابع طبيعي كرج)

 - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي
 روزانه 24149  دانشگاه شيراز

 - 5 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي
 روزانه 24150  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي
 روزانه 24151  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي
 روزانه 24152  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 3 
پايدار گرايش ترويج و آموزش كشاورزي 

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي
 روزانه 24153  دانشگاه ياسوج

 - 2 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 نوبت دوم 24154  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 طبيعيترويج كشاورزي پايدار و منابع 
 نوبت دوم 24155  دانشگاه تبريز

 - 2 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 نوبت دوم 24156  دانشگاه زنجان

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 نوبت دوم 24157  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 2 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 نوبت دوم 24158  دانشگاه ياسوج

 - 2 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 زيستآموزش كشاورزي پايدار و محيط
 نوبت دوم 24159  دانشگاه زنجان

 - 1 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 زيستكشاورزي پايدار و محيطآموزش 
 نوبت دوم 24160  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 2 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي
 نوبت دوم 24161  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي
 نوبت دوم 24162  تبريزدانشگاه 

 - 1 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 24163  منابع طبيعي كرج)

 - 5 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي
 نوبت دوم 24164  منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي و 

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي
 نوبت دوم 24165  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 2 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي
 نوبت دوم 24166  دانشگاه ياسوج

 - 2 
كشاورزي پايدار گرايش ترويج و آموزش 

 ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 پرديس خودگردان 24167  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1علوم و مهندسي جنگل (كد ضريب  - 1307

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 24168  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 4 -  

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 5 -   روزانه 24169  دانشگاه ايالم
علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 4 -  مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع  دانشگاه تربيت

 روزانه 24170  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 4 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 24171  منابع طبيعي كرج)

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 7 -   روزانه 24172  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 5 -   روزانه 24173  دانشگاه شهركرد
علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 3 -   روزانه 24174  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 4 -   روزانه 24175  منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و 
علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 3 -   روزانه 24176  سنندج -دانشگاه كردستان 
علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 4 -  رشت (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه گيالن 

 روزانه 24177  منابع طبيعي صومعه سرا)
گرايش مديريت جنگلعلوم و مهندسي جنگل  3 -   روزانه 24178  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 3 -   روزانه 24179  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
 روزانه 24180  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 4 - 
زيستي جنگلعلوم و مهندسي جنگل گرايش علوم  4 -  دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 

 روزانه 24181  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 3 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 24182  منابع طبيعي كرج)

زيستي جنگلعلوم و مهندسي جنگل گرايش علوم  5 -   روزانه 24183  دانشگاه سمنان
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 5 -   روزانه 24184  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 4 -   روزانه 24185  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگلعلوم و  4 -   روزانه 24186  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 3 -   روزانه 24187  سنندج -دانشگاه كردستان 
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 4 -  دانشكده رشت (محل تحصيل  -دانشگاه گيالن 

 روزانه 24188  منابع طبيعي صومعه سرا)
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 3 -   روزانه 24189  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 3 -   روزانه 24190  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
زيستي جنگلعلوم و مهندسي جنگل گرايش علوم  5 -   روزانه 24191  دانشگاه ياسوج
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 4 -   روزانه 24192  دانشگاه يزد
 - 3 

علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و 
 برداري جنگلبهره

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 24193  منابع طبيعي كرج)

 - 4 
جنگل گرايش عمران و  علوم و مهندسي

 برداري جنگلبهره
 روزانه 24194  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 3 
علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و 

 برداري جنگلبهره
 روزانه 24195  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 4 
علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و 

 برداري جنگلبهره

رشت (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه گيالن 
 روزانه 24196  منابع طبيعي صومعه سرا)

 - 5 
علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و 

 برداري جنگلبهره
 روزانه 24197  دانشگاه مالير

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 2 -   نوبت دوم 24198  دانشگاه اروميه
جنگلعلوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت  5 -   نوبت دوم 24199  دانشگاه ايالم
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 1 - 

 نوبت دوم 24200  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)
علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 3 -   نوبت دوم 24201  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 1 -   نوبت دوم 24202  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 3 -   نوبت دوم 24203  سنندج -دانشگاه كردستان 
علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 2 -  رشت (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه گيالن 

 نوبت دوم 24204  منابع طبيعي صومعه سرا)
علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 3 -   نوبت دوم 24205  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 1 -   نوبت دوم 24206  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
جنگل گرايش علوم زيستي جنگلعلوم و مهندسي  2 -   نوبت دوم 24207  دانشگاه اروميه
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1علوم و مهندسي جنگل (كد ضريب  - 1307 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

گرايش علوم زيستي جنگلعلوم و مهندسي جنگل  1 -  دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 نوبت دوم 24208  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 2 -   نوبت دوم 24209  دانشگاه سمنان
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 2 -   نوبت دوم 24210  بهبهان -االنبياء(ص) دانشگاه صنعتي خاتم 
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 4 -   نوبت دوم 24211  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 4 -   نوبت دوم 24212  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگلعلوم و  3 -   نوبت دوم 24213  سنندج -دانشگاه كردستان 
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 4 -  رشت (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه گيالن 

 نوبت دوم 24214  منابع طبيعي صومعه سرا)
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 3 -   نوبت دوم 24215  خرم آباد -لرستان دانشگاه 
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 1 -   نوبت دوم 24216  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 2 -   نوبت دوم 24217  دانشگاه ياسوج
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 2 -   نوبت دوم 24218  يزددانشگاه 
 - 4 

علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و 
 برداري جنگلبهره

 نوبت دوم 24219  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 3 
علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و 

 برداري جنگلبهره
 نوبت دوم 24220  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 3 
عمران و علوم و مهندسي جنگل گرايش 

 برداري جنگلبهره

رشت (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه گيالن 
 نوبت دوم 24221  منابع طبيعي صومعه سرا)

 - 5 
علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و 

 برداري جنگلبهره
 نوبت دوم 24222  دانشگاه مالير

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

جنگل علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت 1 -  پرديس خودگردان 24223  دانشگاه تربيت مدرس

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 1 - 
 پرديس خودگردان 24224  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 ) 1فناوري و منابع خاك (كد ضريب مديريت حاصلخيزي، زيست - 1308

  - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24225  دانشگاه اروميه

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24226  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
خاك فناوري مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24227  دانشگاه تبريز

 - 6 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 24228  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 - 4 
فناوري خاك زيستمديريت حاصلخيزي و 

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 24229  منابع طبيعي كرج)

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24230  دانشگاه جيرفت

 - 4 
فناوري خاك زيستمديريت حاصلخيزي و 

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24231  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24232  دانشگاه زابل

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 خاك و تغذيه گياهگرايش شيمي، حاصلخيزي 
 روزانه 24233  دانشگاه زنجان

شرايط در انتهاي دفترچه - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24234  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24235  دانشگاه شهركرد

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24236  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24237  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
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 ) 1فناوري و منابع خاك (كد ضريب مديريت حاصلخيزي، زيست - 1308 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 حاصلخيزي خاك و تغذيه گياهگرايش شيمي، 
 روزانه 24238  دانشگاه شيراز

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24239  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24240  شاهرود دانشگاه صنعتي

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24241  مالثاني اهواز

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24242  علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه 

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24243  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24244  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24245  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24246  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24247  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24248  دانشگاه مراغه

 - 3 
فناوري خاك زيست مديريت حاصلخيزي و

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24249  دانشگاه مالير

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24250  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 حاصلخيزي خاك و تغذيه گياهگرايش شيمي، 
 روزانه 24251  دانشگاه ياسوج

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24252  دانشگاه يزد

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24253  دانشگاه اروميه

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24254  دانشگاه ايالم

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24255  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك گرايش
 روزانه 24256  دانشگاه تبريز

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 24257  منابع طبيعي كرج)

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 بيوتكنولوژي خاكگرايش بيولوژي و 
 روزانه 24258  دانشگاه جيرفت

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24259  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 1 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24260  دانشگاه زابل

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24261  دانشگاه زنجان

شرايط در انتهاي دفترچه - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24262  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 3 
خاك  فناوريمديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24263  دانشگاه شهركرد
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 ) 1فناوري و منابع خاك (كد ضريب مديريت حاصلخيزي، زيست - 1308 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24264  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24265  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 2 
فناوري خاك زيستمديريت حاصلخيزي و 

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24266  دانشگاه شيراز

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24267  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24268  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24269  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24270  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24271  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24272  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24273  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24274  دانشگاه مراغه

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاكگرايش 
 روزانه 24275  دانشگاه مالير

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24276  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24277  اروميهدانشگاه 

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24278  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24279  دانشگاه تبريز

 - 1 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 24280  منابع طبيعي كرج)

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24281  دانشگاه جيرفت

 - 1 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24282  دانشگاه زابل

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24283  دانشگاه زنجان

شرايط در انتهاي دفترچه - 2 
فناوري خاك زيستمديريت حاصلخيزي و 

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24284  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24285  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 1 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 حاصلخيزي خاك و تغذيه گياهگرايش شيمي، 
 نوبت دوم 24286  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24287  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 خاك و تغذيه گياهگرايش شيمي، حاصلخيزي 
 نوبت دوم 24288  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24289  رشت -دانشگاه گيالن 
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 1 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24290  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 3 
فناوري خاك زيستمديريت حاصلخيزي و 

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24291  دانشگاه مالير

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24292  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياهگرايش 
 نوبت دوم 24293  دانشگاه ياسوج

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24294  دانشگاه يزد

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24295  دانشگاه اروميه

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24296  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24297  دانشگاه تبريز

 - 1 
فناوري خاك زيستمديريت حاصلخيزي و 

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 24298  منابع طبيعي كرج)

 - 1 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24299  دانشگاه جيرفت

 - 1 
فناوري خاك زيستمديريت حاصلخيزي و 

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24300  دانشگاه زابل

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24301  دانشگاه زنجان

شرايط در انتهاي دفترچه - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 بيوتكنولوژي خاكگرايش بيولوژي و 
 نوبت دوم 24302  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24303  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24304  منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي و 

 - 1 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24305  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 1 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24306  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24307  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 1 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24308  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 3 
فناوري خاك حاصلخيزي و زيستمديريت 

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24309  دانشگاه مالير

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 پرديس خودگردان 24310  دانشگاه اروميه

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 پرديس خودگردان 24311  دانشگاه زابل

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
خودگردانپرديس  24312  دانشگاه زابل  

 ) 2فناوري و منابع خاك (كد ضريب مديريت حاصلخيزي، زيست - 1308

  - 4 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24313  دانشگاه اروميه

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24314  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
گرايش فيزيك و مديريت منابع خاك 

 حفاظت خاك
 روزانه 24315  دانشگاه تبريز
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2فناوري و منابع خاك (كد ضريب مديريت حاصلخيزي، زيست - 1308 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 24316  منابع طبيعي كرج)

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24317  دانشگاه جيرفت

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24318  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 1 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24319  دانشگاه زابل

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24320  دانشگاه زنجان

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24321  دانشگاه شهركرد

 - 3 
خاك گرايش فيزيك و مديريت منابع 
 حفاظت خاك

 روزانه 24322  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24323  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24324  دانشگاه شيراز

 - 4 
گرايش فيزيك و مديريت منابع خاك 

 حفاظت خاك
 روزانه 24325  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24326  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24327  مالثاني اهواز

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24328  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24329  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24330  سنندج -كردستان  دانشگاه

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24331  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24332  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24333  اردبيل -اردبيلي دانشگاه محقق 

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24334  دانشگاه مراغه

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24335  دانشگاه مالير

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24336  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24337  دانشگاه ياسوج

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 روزانه 24338  دانشگاه يزد

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24339  دانشگاه اروميه

 - 3 
منابع خاك گرايش منابع خاك و مديريت 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24340  دانشگاه ايالم

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24341  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 



 
 

 420  

 

  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2فناوري و منابع خاك (كد ضريب مديريت حاصلخيزي، زيست - 1308 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24342  دانشگاه تبريز

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي

(محل تحصيل پرديس كشاورزي و  دانشگاه تهران
 روزانه 24343  منابع طبيعي كرج)

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24344  دانشگاه جيرفت

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24345  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 2 
گرايش منابع خاك و مديريت منابع خاك 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24346  دانشگاه زابل

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24347  دانشگاه زنجان

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24348  دانشگاه شهركرد

 - 4 
منابع خاك و مديريت منابع خاك گرايش 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24349  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24350  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24351  دانشگاه شيراز

 - 4 
منابع خاك گرايش منابع خاك و مديريت 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24352  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24353  مالثاني اهواز

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24354  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24355  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 1 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24356  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24357  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24358  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24359  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24360  دانشگاه مراغه

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24361  دانشگاه مالير

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24362  رفسنجان -عصر(عج) دانشگاه ولي 

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24363  دانشگاه ياسوج

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 نوبت دوم 24364  دانشگاه اروميه

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 نوبت دوم 24365  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 نوبت دوم 24366  دانشگاه تبريز

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
  منابع طبيعي كرج)

 نوبت دوم 24367
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2فناوري و منابع خاك (كد ضريب زيستمديريت حاصلخيزي،  - 1308 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 نوبت دوم 24368  دانشگاه جيرفت

 - 1 
منابع خاك گرايش فيزيك و مديريت 

 حفاظت خاك
 نوبت دوم 24369  دانشگاه زابل

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 نوبت دوم 24370  دانشگاه زنجان

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 نوبت دوم 24371  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 1 
و مديريت منابع خاك گرايش فيزيك 

 حفاظت خاك
 نوبت دوم 24372  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 نوبت دوم 24373  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 نوبت دوم 24374  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 نوبت دوم 24375  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 1 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 نوبت دوم 24376  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 نوبت دوم 24377  دانشگاه ياسوج

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 نوبت دوم 24378  دانشگاه يزد

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24379  دانشگاه اروميه

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24380  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24381  دانشگاه تبريز

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 24382  منابع طبيعي كرج)

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 اراضيارزيابي 
 نوبت دوم 24383  دانشگاه جيرفت

 - 1 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24384  دانشگاه زابل

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24385  دانشگاه زنجان

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24386  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24387  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24388  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 1 
خاك گرايش منابع خاك و مديريت منابع 
 ارزيابي اراضي

 نوبت دوم 24389  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24390  دانشگاه مالير

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24391  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24392  دانشگاه ياسوج

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و 

 حفاظت خاك
 پرديس خودگردان 24393  دانشگاه زابل

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
خاك گرايش منابع خاك و  مديريت منابع
 ارزيابي اراضي

 پرديس خودگردان 24394  دانشگاه زابل



 
 

 422  

 

  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1علوم دام و طيور (كد ضريب  - 1309

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 24395  دانشگاه اراك ژنتيك و اصالح دام و طيورعلوم دامي گرايش  3 -  

 روزانه 24396  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 روزانه 24397  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 روزانه 24398  دانشگاه بيرجند طيورعلوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و  3 - 
 روزانه 24399  دانشگاه تبريز علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 24400  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيورعلوم دامي  4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 24402  منابع طبيعي كرج)

 علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع 

 روزانه 24401  در پاكدشت)
 روزانه 24403  دانشگاه جيرفت دام و طيورعلوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح  2 - 
 روزانه 24404  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 روزانه 24405  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 - 
 روزانه 24406  دانشگاه زنجان علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 روزانه 24407  دانشگاه شهركرد علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 - 
 روزانه 24408  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 روزانه 24409  دانشگاه شيراز علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 روزانه 24410  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24411  مالثاني اهواز

 روزانه 24412  كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 روزانه 24413  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 روزانه 24414  دانشگاه فردوسي مشهد علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 6 - 
 روزانه 24415  سنندج -دانشگاه كردستان  دام و طيور علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح 3 - 
 روزانه 24416  رشت -دانشگاه گيالن  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 روزانه 24417  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 - 
 روزانه 24418  دانشگاه ياسوج دام و طيورعلوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح  3 - 
 روزانه 24419  دانشگاه اراك علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
 روزانه 24420  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 
 روزانه 24421  دانشگاه ايالم علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
 روزانه 24422  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 
 روزانه 24423  دانشگاه بيرجند علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
 علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 

دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و 
 روزانه 24425  منابع طبيعي اهر)

 روزانه 24424  دانشگاه تبريز علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 
 علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 24426  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 
تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و  دانشگاه

 روزانه 24427  منابع طبيعي كرج)
 روزانه 24428  دانشگاه جيرفت علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
 روزانه 24429  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 
 روزانه 24430  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 - 
 روزانه 24431  دانشگاه زنجان علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 
 روزانه 24432  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 
 علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 

 -خوزستاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 
 روزانه 24433  مالثاني اهواز

 روزانه 24434  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 
 روزانه 24435  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 
 روزانه 24436  سنندج -دانشگاه كردستان  فيزيولوژي دام و طيورعلوم دامي گرايش  3 - 
 روزانه 24437  دانشگاه گنبد علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
 روزانه 24438  رشت -دانشگاه گيالن  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 
 روزانه 24439  خرم آباد -لرستان دانشگاه  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
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 ) 1علوم دام و طيور (كد ضريب  - 1309 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
اردبيل (محل تحصيل  -اردبيلي دانشگاه محقق 

 روزانه 24440  دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي شهرستان مغان)
 روزانه 24441  دانشگاه ياسوج علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
 روزانه 24442  دانشگاه اراك علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 روزانه 24443  اروميهدانشگاه  علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 روزانه 24444  دانشگاه ايالم علوم دامي گرايش تغذيه دام 2 - 
 روزانه 24445  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 روزانه 24446  دانشگاه بيرجند علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 علوم دامي گرايش تغذيه دام 5 - 

(محل تحصيل دانشكده كشاورزي و  دانشگاه تبريز
 روزانه 24448  منابع طبيعي اهر)

 روزانه 24447  دانشگاه تبريز علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 24449  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 گرايش تغذيه دامعلوم دامي  4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع 

 روزانه 24450  در پاكدشت)

 علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 24451  منابع طبيعي كرج)
 روزانه 24452  دانشگاه جيرفت علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 روزانه 24453  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 روزانه 24454  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش تغذيه دام 2 - 
 روزانه 24455  دانشگاه زنجان علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 روزانه 24456  دانشگاه سمنان علوم دامي گرايش تغذيه دام 7 - 
 روزانه 24457  دانشگاه شهركرد گرايش تغذيه دامعلوم دامي  3 - 
 روزانه 24458  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 روزانه 24459  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 

 -خوزستاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 
 روزانه 24460  مالثاني اهواز

 روزانه 24461  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 روزانه 24462  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 روزانه 24463  مشهددانشگاه فردوسي  علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 روزانه 24464  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 روزانه 24465  دانشگاه گنبد علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 روزانه 24466  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 روزانه 24467  اردبيل -محقق اردبيلي دانشگاه  علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 روزانه 24468  دانشگاه مالير علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 روزانه 24469  دانشگاه اراك علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 روزانه 24470  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 روزانه 24471  ايالمدانشگاه  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 روزانه 24472  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 روزانه 24473  دانشگاه بيرجند علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 روزانه 24474  دانشگاه تبريز علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 

تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و دانشگاه 
 روزانه 24475  منابع طبيعي اهر)

 علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 

 روزانه 24476  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
واقع دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان 

 روزانه 24477  در پاكدشت)
 روزانه 24478  دانشگاه جيرفت علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 روزانه 24479  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 روزانه 24480  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 - 
 روزانه 24481  دانشگاه زنجان علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 روزانه 24482  دانشگاه شهركرد علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 روزانه 24483  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
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 ) 1علوم دام و طيور (كد ضريب  - 1309 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 24484  دانشگاه شيراز علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 روزانه 24485  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 - 
 علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 

 -و منابع طبيعي خوزستان دانشگاه علوم كشاورزي
 روزانه 24486  مالثاني اهواز

 روزانه 24487  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 روزانه 24488  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 روزانه 24489  دانشگاه فردوسي مشهد علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 روزانه 24490  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 روزانه 24491  دانشگاه گنبد علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 روزانه 24492  رشت -دانشگاه گيالن  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 روزانه 24493  خرم آباد -دانشگاه لرستان  طيور علوم دامي گرايش تغذيه 3 - 
 روزانه 24494  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 روزانه 24495  دانشگاه مالير علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 روزانه 24496  دانشگاه ياسوج علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 روزانه 24497  مجتمع آموزش عالي سراوان گرايش تغذيه طيور علوم دامي 4 - 
 روزانه 24498  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش زنبور عسل 4 - 
 علوم دامي گرايش زنبور عسل 3 - 

دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و 
 روزانه 24499  منابع طبيعي اهر)

 علوم دامي گرايش زنبور عسل 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 24500  منابع طبيعي كرج)
 روزانه 24501  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش زنبور عسل 2 - 
 روزانه 24502  دانشگاه زنجان علوم دامي گرايش زنبور عسل 4 - 
 روزانه 24503  ساريدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم دامي گرايش زنبور عسل 4 - 
 روزانه 24504  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دامي گرايش زنبور عسل 3 - 
 نوبت دوم 24505  دانشگاه اراك علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 - 
 نوبت دوم 24506  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 - 
 نوبت دوم 24507  دانشگاه بيرجند علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 - 
 نوبت دوم 24508  دانشگاه تبريز علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 1 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 24509  كرج)منابع طبيعي 

 علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 1 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع 

 نوبت دوم 24510  در پاكدشت)
 نوبت دوم 24511  دانشگاه جيرفت علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 1 - 
 نوبت دوم 24512  دانشگاه زابل طيورعلوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و  2 - 
 نوبت دوم 24513  دانشگاه زنجان علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 - 
 نوبت دوم 24514  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 نوبت دوم 24515  صنعتي اصفهاندانشگاه  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 نوبت دوم 24516  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 نوبت دوم 24517  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 1 - 
 نوبت دوم 24518  دانشگاه فردوسي مشهد ژنتيك و اصالح دام و طيورعلوم دامي گرايش  1 - 
 نوبت دوم 24519  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 - 
 نوبت دوم 24520  رشت -دانشگاه گيالن  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 نوبت دوم 24521  دانشگاه ياسوج و اصالح دام و طيورعلوم دامي گرايش ژنتيك  2 - 
 نوبت دوم 24522  دانشگاه اراك علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 - 
 نوبت دوم 24523  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 - 
 نوبت دوم 24524  دانشگاه ايالم علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 1 - 
 نوبت دوم 24525  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 - 
 نوبت دوم 24526  دانشگاه بيرجند علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 - 
 نوبت دوم 24527  دانشگاه تبريز علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 
 گرايش فيزيولوژي دام و طيورعلوم دامي  3 - 

دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و 
 نوبت دوم 24528  منابع طبيعي اهر)

 علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 نوبت دوم 24529  منابع طبيعي كرج)
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1 علوم دام و طيور (كد ضريب - 1309 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 24530  دانشگاه جيرفت علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 1 - 
 نوبت دوم 24531  زابلدانشگاه  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 - 
 نوبت دوم 24532  دانشگاه زنجان علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 - 
 نوبت دوم 24533  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
 نوبت دوم 24534  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 
 نوبت دوم 24535  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 1 - 
 نوبت دوم 24536  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
 نوبت دوم 24537  رشت -دانشگاه گيالن  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 - 
 نوبت دوم 24538  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 - 
 علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 - 

اردبيل (محل تحصيل  -دانشگاه محقق اردبيلي 
 نوبت دوم 24539  دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي شهرستان مغان)

 نوبت دوم 24540  دانشگاه ياسوج دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور علوم 2 - 
 نوبت دوم 24541  دانشگاه اراك علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 نوبت دوم 24542  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش تغذيه دام 2 - 
دومنوبت  24543  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم دامي گرايش تغذيه دام 2 -   
 نوبت دوم 24544  دانشگاه بيرجند علوم دامي گرايش تغذيه دام 2 - 
 علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 

دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و 
 نوبت دوم 24545  منابع طبيعي اهر)

 نوبت دوم 24546  دانشگاه تبريز علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 تغذيه دامعلوم دامي گرايش  2 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع 
 نوبت دوم 24547  در پاكدشت)

 علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 نوبت دوم 24548  منابع طبيعي كرج)
 نوبت دوم 24549  دانشگاه جيرفت علوم دامي گرايش تغذيه دام 2 - 
 نوبت دوم 24550  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش تغذيه دام 2 - 
 نوبت دوم 24551  دانشگاه زنجان علوم دامي گرايش تغذيه دام 2 - 
 نوبت دوم 24552  دانشگاه سمنان علوم دامي گرايش تغذيه دام 7 - 
 نوبت دوم 24553  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 نوبت دوم 24554  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 نوبت دوم 24555  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 نوبت دوم 24556  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 نوبت دوم 24557  دانشگاه فردوسي مشهد گرايش تغذيه دامعلوم دامي  1 - 
 نوبت دوم 24558  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 نوبت دوم 24559  دانشگاه مالير علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 نوبت دوم 24560  دانشگاه اراك علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 - 
 نوبت دوم 24561  دانشگاه اروميه دامي گرايش تغذيه طيور علوم 2 - 
 نوبت دوم 24562  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 نوبت دوم 24563  دانشگاه بيرجند علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 - 
 نوبت دوم 24564  دانشگاه تبريز علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 

دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و 
 نوبت دوم 24565  منابع طبيعي اهر)

 علوم دامي گرايش تغذيه طيور 1 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع 

 نوبت دوم 24566  در پاكدشت)
 نوبت دوم 24567  دانشگاه جيرفت علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 - 
 نوبت دوم 24568  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 - 
 نوبت دوم 24569  دانشگاه زنجان علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 - 
 نوبت دوم 24570  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 - 
 نوبت دوم 24571  صنعتي اصفهاندانشگاه  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 - 
 نوبت دوم 24572  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 نوبت دوم 24573  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 نوبت دوم 24574  مشهددانشگاه فردوسي  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 1 - 
 نوبت دوم 24575  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 نوبت دوم 24576  رشت -دانشگاه گيالن  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1علوم دام و طيور (كد ضريب  - 1309 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 24577  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 - 
 نوبت دوم 24578  دانشگاه مالير علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 نوبت دوم 24579  ياسوجدانشگاه  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 - 
 نوبت دوم 24580  مجتمع آموزش عالي سراوان علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 نوبت دوم 24581  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش زنبور عسل 2 - 
 علوم دامي گرايش زنبور عسل 2 - 

دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و 
 نوبت دوم 24582  منابع طبيعي اهر)

 علوم دامي گرايش زنبور عسل 1 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 نوبت دوم 24583  منابع طبيعي كرج)
 نوبت دوم 24584  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش زنبور عسل 2 - 
 نوبت دوم 24585  دانشگاه زنجان علوم دامي گرايش زنبور عسل 2 - 
 نوبت دوم 24586  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري زنبور عسل علوم دامي گرايش 4 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 24587  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 -

 علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 1 - 
دانشكده دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل 
 پرديس خودگردان 24588  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 24589  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 24590  رشت -گيالن دانشگاه  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 24591  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 24592  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش تغذيه دام 2 -

محل تحصيل پرديس 
 دانشگاه خودگردان

 پرديس خودگردان 24593  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 -

 علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 

 پرديس خودگردان 24594  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 24595  دانشگاه زابل تغذيه طيورعلوم دامي گرايش  2 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 24596  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش زنبور عسل 2 -
 پيام نور 24597  واحد شهر جديد پرديس -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 

 علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - فقط مرد
مركز  -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 پيام نور 24598  تربت حيدريه
 غيرانتفاعي 24599  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي  علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 غيرانتفاعي 24600  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي صالحان  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 - 

 ) 1علوم و مهندسي شيالت (كد ضريب  - 1311

  - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 روزانه 24601  دانشگاه اروميه

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 روزانه 24602  نور) طبيعي و علوم دريايي شهرستان

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 24603  منابع طبيعي كرج)

 - 5 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 روزانه 24604  بوشهر -دانشگاه خليج فارس 

 - 3 
شيالت گرايش تكثير و علوم و مهندسي 
 پرورش آبزيان

 روزانه 24605  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

 - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 روزانه 24606  دانشگاه زابل

 - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 روزانه 24607  دانشگاه شهركرد
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1علوم و مهندسي شيالت (كد ضريب  - 1311 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 روزانه 24608  دانشگاه شيراز

 - 4 
مهندسي شيالت گرايش تكثير و علوم و 

 پرورش آبزيان
 روزانه 24609  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 5 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 روزانه 24610  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 روزانه 24611  منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي و 

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 روزانه 24612  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 روزانه 24613  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 - 4 
شيالت گرايش تكثير و  علوم و مهندسي
 پرورش آبزيان

 روزانه 24614  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 روزانه 24615  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 روزانه 24616  دانشگاه گنبد

 - 4 
شيالت گرايش تكثير و علوم و مهندسي 
 پرورش آبزيان

رشت (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه گيالن 
 روزانه 24617  منابع طبيعي صومعه سرا)

 - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 روزانه 24618  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 - 2 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 نوبت دوم 24619  دانشگاه اروميه

 - 5 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 نوبت دوم 24620  بوشهر -دانشگاه خليج فارس 

 - 2 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 نوبت دوم 24621  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

 - 3 
گرايش تكثير و  علوم و مهندسي شيالت

 پرورش آبزيان
 نوبت دوم 24622  دانشگاه زابل

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 نوبت دوم 24623  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 2 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 نوبت دوم 24624  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 نوبت دوم 24625  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 نوبت دوم 24626  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 2 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 نوبت دوم 24627  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 نوبت دوم 24628  سنندج -دانشگاه كردستان 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
خودگردانپرديس  24629  دانشگاه اروميه  

 - 2 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 پرديس خودگردان 24630  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 پرديس خودگردان 24631  زابلدانشگاه 

 - 5 
علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 

 پرورش آبزيان
 غيرانتفاعي 24632  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر 

 ) 2علوم و مهندسي شيالت (كد ضريب  - 1311

  - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 روزانه 24633  دانشگاه اروميه
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2علوم و مهندسي شيالت (كد ضريب  - 1311 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي

دانشكده منابع دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل 
 روزانه 24634  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 24635  منابع طبيعي كرج)

 - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 روزانه 24636  و علوم دريايي چابهار دانشگاه دريانوردي

 - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 روزانه 24637  دانشگاه زابل

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 روزانه 24638  دانشگاه شيراز

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 روزانه 24639  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 روزانه 24640  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 روزانه 24641  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي

رشت (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه گيالن 
 روزانه 24642  منابع طبيعي صومعه سرا)

 - 2 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 نوبت دوم 24643  دانشگاه اروميه

 - 2 
فرآوري علوم و مهندسي شيالت گرايش 

 محصوالت شيالتي
 نوبت دوم 24644  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

 - 2 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 نوبت دوم 24645  دانشگاه زابل

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 نوبت دوم 24646  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 نوبت دوم 24647  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 پرديس خودگردان 24648  دانشگاه زابل

 - 2 
و مهندسي شيالت گرايش فرآوري علوم 

 محصوالت شيالتي
 غيرانتفاعي 24649  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد 

 - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 غيرانتفاعي 24650  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي تجن 

 ) 3علوم و مهندسي شيالت (كد ضريب  - 1311
شناسي آبزيانگرايش بوم علوم و مهندسي شيالت 4 -    روزانه 24651  دانشگاه اروميه

شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 3 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 24652  منابع طبيعي كرج)

شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 3 -   روزانه 24653  دانشگاه شهركرد
شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 4 -   روزانه 24654  دانشگاه صنعتي اصفهان
شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 4 -   روزانه 24655  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 4 -   روزانه 24656  طبيعي گرگان دانشگاه علوم كشاورزي و منابع
شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 3 -   روزانه 24657  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 3 -   روزانه 24658  سنندج -دانشگاه كردستان 
شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 3 -   روزانه 24659  دانشگاه گنبد
شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 4 -  رشت (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه گيالن 

 روزانه 24660  منابع طبيعي صومعه سرا)
شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 3 -   روزانه 24661  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
شناسي آبزيانمهندسي شيالت گرايش بومعلوم و  2 -   نوبت دوم 24662  دانشگاه اروميه
شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 4 -   نوبت دوم 24663  دانشگاه صنعتي اصفهان
شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 4 -   نوبت دوم 24664  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 1 -   نوبت دوم 24665  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 3 -   نوبت دوم 24666  سنندج -دانشگاه كردستان 
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  ) 4علوم و مهندسي شيالت (كد ضريب  - 1311

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش صيد و 

 برداري آبزيانبهره
 روزانه 24667  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش صيد و 

 برداري آبزيانبهره
 روزانه 24668  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش صيد و 

 برداري آبزيانبهره
 روزانه 24669  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش صيد و 

 برداري آبزيانبهره
 روزانه 24670  عباس بندر -دانشگاه هرمزگان 

 - 1 
علوم و مهندسي شيالت گرايش صيد و 

 برداري آبزيانبهره
 نوبت دوم 24671  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

 - 2 
علوم و مهندسي شيالت گرايش صيد و 

 برداري آبزيانبهره
 نوبت دوم 24672  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
مهندسي شيالت گرايش صيد و علوم و 

 برداري آبزيانبهره
 غيرانتفاعي 24673  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي 

 ) 1هاي سلولزي (كد ضريب مهندسي صنايع چوب و فرآورده - 1312
ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

  آموزش و پرورش
- 5 

هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده
 هاي ليگنوسلولزيكامپوزيت گرايش

 روزانه 24674  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 4 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 روزانه 24675  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 - 4 
هاي سلولزي صنايع چوب و فرآوردهمهندسي 

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 24676  منابع طبيعي كرج)

 - 5 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت
 روزانه 24677  دانشگاه زابل

 - 4 
هاي سلولزي و فرآورده مهندسي صنايع چوب

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت

تهران (محل تحصيل  -دانشگاه شهيد بهشتي 
  پرديس زيراب واقع در سوادكوه مازندران)

 روزانه 24678

 - 4 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت
 روزانه 24679  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت
 روزانه 24680  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 5 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت
 روزانه 24681  دانشگاه گنبد

و پرورش  وزارت آموزش
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
 مشخصات و شرايط دانشگاه

- 5 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت
 نوبت دوم 26134  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 5 
هاي سلولزي فرآوردهمهندسي صنايع چوب و 

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت
 نوبت دوم 24682  دانشگاه زابل

 - 1 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت

تهران (محل تحصيل  -دانشگاه شهيد بهشتي 
 نوبت دوم 24683  پرديس زيراب واقع در سوادكوه مازندران)

 - 4 
هاي سلولزي صنايع چوب و فرآورده مهندسي

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت
 نوبت دوم 24684  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت
 نوبت دوم 24685  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

تحصيل پرديس محل 
 خودگردان دانشگاه

- 5 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت
 پرديس خودگردان 24686  دانشگاه زابل

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت
 پرديس خودگردان 24687  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد 
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  ) 2هاي سلولزي (كد ضريب مهندسي صنايع چوب و فرآورده - 1312

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 4 
 هايمهندسي صنايع چوب و فرآورده
 سلولزي گرايش حفاظت و اصالح

 روزانه 24688  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
هاي مهندسي صنايع چوب و فرآورده
 سلولزي گرايش حفاظت و اصالح

 روزانه 24689  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 4 
هاي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 و آناتومي سلولزي گرايش بيولوژي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 24690  منابع طبيعي كرج)

 - 4 
هاي مهندسي صنايع چوب و فرآورده
 سلولزي گرايش حفاظت و اصالح

 نوبت دوم 24691  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 ) 3هاي سلولزي (كد ضريب مهندسي صنايع چوب و فرآورده - 1312

  - 4 
هاي مهندسي صنايع چوب و فرآورده
 سلولزي گرايش صنايع سلولزي

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 روزانه 24692  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 - 4 
هاي مهندسي صنايع چوب و فرآورده
 سلولزي گرايش صنايع سلولزي

كشاورزي و دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس 
 روزانه 24693  منابع طبيعي كرج)

 - 4 
هاي مهندسي صنايع چوب و فرآورده
 سلولزي گرايش صنايع سلولزي

تهران (محل تحصيل  -دانشگاه شهيد بهشتي 
 روزانه 24694  پرديس زيراب واقع در سوادكوه مازندران)

 - 5 
هاي مهندسي صنايع چوب و فرآورده
 سلولزي گرايش صنايع سلولزي

 روزانه 24695  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 

 - 4 
هاي مهندسي صنايع چوب و فرآورده
 سلولزي گرايش صنايع سلولزي

 روزانه 24696  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
هاي مهندسي صنايع چوب و فرآورده
 سلولزي گرايش صنايع سلولزي

 روزانه 24697  منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و 

 - 5 
هاي مهندسي صنايع چوب و فرآورده
 سلولزي گرايش صنايع سلولزي

 روزانه 24698  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 4 

هاي مهندسي صنايع چوب و فرآورده
سلولزي گرايش مديريت صنايع چوب و 

 فرآورده هاي سلولزي

كشاورزي و دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس 
 روزانه 24699  منابع طبيعي كرج)

 - 1 
هاي مهندسي صنايع چوب و فرآورده
 سلولزي گرايش صنايع سلولزي

تهران (محل تحصيل  -دانشگاه شهيد بهشتي 
 نوبت دوم 24700  پرديس زيراب واقع در سوادكوه مازندران)

 - 2 
هاي مهندسي صنايع چوب و فرآورده
 سلولزي گرايش صنايع سلولزي

 نوبت دوم 24701  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 

 - 4 
هاي مهندسي صنايع چوب و فرآورده
 سلولزي گرايش صنايع سلولزي

 نوبت دوم 24702  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
هاي مهندسي صنايع چوب و فرآورده
 سلولزي گرايش صنايع سلولزي

 نوبت دوم 24703  كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم 

 - 1 
هاي مهندسي صنايع چوب و فرآورده
 سلولزي گرايش صنايع سلولزي

 نوبت دوم 24704  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 40 - آموزش محور
هاي مهندسي صنايع چوب و فرآورده
 سلولزي گرايش صنايع سلولزي

 مجازي 24705  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
هاي مهندسي صنايع چوب و فرآورده
 سلولزي گرايش صنايع سلولزي

 پرديس خودگردان 24706  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 ) 1علوم و مهندسي صنايع غذايي (كد ضريب  - 1313

  - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي
 روزانه 24707  دانشگاه اروميه

 - 5 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي

همدان (محل تحصيل  -دانشگاه بوعلي سينا 
 روزانه 24708  دانشكده علوم و صنايع غذايي بهار)

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي
 روزانه 24709  دانشگاه تبريز

 - 4 
مهندسي صنايع غذايي گرايش علوم و 

 صنايع غذايي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع 
  در پاكدشت)

 روزانه 24710

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
  منابع طبيعي كرج)

 روزانه 24711
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1صنايع غذايي (كد ضريب علوم و مهندسي  - 1313 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 3 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي
 روزانه 24712  دانشگاه زابل

 - 4 
غذايي گرايش علوم و مهندسي صنايع 

 صنايع غذايي
 روزانه 24713  دانشگاه زنجان

 - 3 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي
 روزانه 24714  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24715  مالثاني اهواز

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي
 روزانه 24716  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي
 روزانه 24717  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 شيمي مواد غذايي
 روزانه 24718  دانشگاه اروميه

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 شيمي مواد غذايي
 روزانه 24719  دانشگاه تبريز

 - 3 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 شيمي مواد غذايي
 روزانه 24720  دانشگاه زابل

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 شيمي مواد غذايي
 روزانه 24721  دانشگاه شيراز

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 شيمي مواد غذايي

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 26092  مالثاني اهواز

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 شيمي مواد غذايي
 روزانه 24722  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 3 
غذايي گرايش  علوم و مهندسي صنايع

 شيمي مواد غذايي
 روزانه 24723  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 شيمي مواد غذايي
 روزانه 24724  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذاييزيست
 روزانه 24725  دانشگاه اروميه

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذاييزيست
 روزانه 24726  دانشگاه تبريز

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذاييزيست

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 24727  منابع طبيعي كرج)

 - 3 
غذايي گرايش علوم و مهندسي صنايع 

 فناوري مواد غذاييزيست
 روزانه 24728  دانشگاه زابل

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذاييزيست
 روزانه 24729  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذاييزيست

 -خوزستاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 
 روزانه 24730  مالثاني اهواز

 - 3 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذاييزيست
 روزانه 24731  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذاييزيست
 روزانه 24732  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 4 
و مهندسي صنايع غذايي گرايش علوم 

 فناوري مواد غذايي
 روزانه 24733  دانشگاه اروميه

 - 5 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي

همدان (محل تحصيل  -دانشگاه بوعلي سينا 
  دانشكده علوم و صنايع غذايي بهار)

 روزانه 24734

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 روزانه 24735  دانشگاه تبريز

 - 7 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 روزانه 24736
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1علوم و مهندسي صنايع غذايي (كد ضريب  - 1313 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 5 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 روزانه 24737  دانشگاه جهرم

 - 3 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 روزانه 24738  دانشگاه زابل

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 روزانه 24739  دانشگاه زنجان

 - 7 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 روزانه 24740  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 غذاييفناوري مواد 
 روزانه 24741  دانشگاه شيراز

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 روزانه 24742  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 5 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 روزانه 24743  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24744  مالثاني اهواز

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 روزانه 24745  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 روزانه 24746  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 روزانه 24747  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 7 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 روزانه 24748  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 5 
صنايع غذايي گرايش علوم و مهندسي 

 فناوري مواد غذايي
 روزانه 24749  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي
 نوبت دوم 24750  دانشگاه اروميه

 - 3 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي

همدان (محل تحصيل  -دانشگاه بوعلي سينا 
 نوبت دوم 24751  علوم و صنايع غذايي بهار)دانشكده 

 - 3 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي
 نوبت دوم 24752  دانشگاه تبريز

 - 1 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 24754  منابع طبيعي كرج)

 - 3 
مهندسي صنايع غذايي گرايش علوم و 

 صنايع غذايي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع 
 نوبت دوم 24753  در پاكدشت)

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي
 نوبت دوم 24755  دانشگاه زابل

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي
 نوبت دوم 24756  دانشگاه زنجان

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي
 نوبت دوم 24757  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 1 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي
 نوبت دوم 24758  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 1 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي
 نوبت دوم 24759  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 شيمي مواد غذايي
 نوبت دوم 24760  دانشگاه اروميه

 - 3 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 شيمي مواد غذايي
 نوبت دوم 24761  دانشگاه تبريز

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 شيمي مواد غذايي
 نوبت دوم 24762  دانشگاه زابل
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1علوم و مهندسي صنايع غذايي (كد ضريب  - 1313 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 غذاييشيمي مواد 
 نوبت دوم 24763  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 1 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 شيمي مواد غذايي
 نوبت دوم 24764  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذاييزيست
 نوبت دوم 24765  دانشگاه اروميه

 - 2 
مهندسي صنايع غذايي گرايش علوم و 
 فناوري مواد غذاييزيست

 نوبت دوم 24766  دانشگاه تبريز

 - 1 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذاييزيست

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 24767  منابع طبيعي كرج)

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذاييزيست
 نوبت دوم 24768  دانشگاه زابل

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذاييزيست
 نوبت دوم 24769  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 1 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذاييزيست
 نوبت دوم 24770  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 1 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذاييزيست
 نوبت دوم 24771  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 نوبت دوم 24772  دانشگاه اروميه

 - 3 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي

همدان (محل تحصيل  -بوعلي سينا دانشگاه 
 نوبت دوم 24773  دانشكده علوم و صنايع غذايي بهار)

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 نوبت دوم 24774  دانشگاه تبريز

 - 5 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 نوبت دوم 24775  دانشگاه جهرم

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 نوبت دوم 24776  دانشگاه زابل

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 نوبت دوم 24777  دانشگاه زنجان

 - 3 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
دوم نوبت 24778  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 نوبت دوم 24779  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 نوبت دوم 24780  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 نوبت دوم 24781  علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه 

 - 1 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 نوبت دوم 24782  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 نوبت دوم 24783  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 1 
غذايي گرايش علوم و مهندسي صنايع 

 فناوري مواد غذايي
 نوبت دوم 24784  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

محل انجام رساله در 
پژوهشكده علوم و فناوري 

مواد غذايي جهاددانشگاهي 
 واقع در مشهد

- 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 غيرانتفاعي 26142  كاشمر -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي   فناوري مواد غذايي

 - 5 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي
 غيرانتفاعي 24785  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد 

 - 7 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي
 غيرانتفاعي 24786  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر 

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي
 غيرانتفاعي 24787  اروميه -موسسه غيرانتفاعي صبا 

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي
 غيرانتفاعي 24788  موسسه غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزلي
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1علوم و مهندسي صنايع غذايي (كد ضريب  - 1313 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 5 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي
 غيرانتفاعي 24789  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق 

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 صنايع غذايي
 غيرانتفاعي 24790  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير 

محل انجام رساله در 
پژوهشكده علوم و فناوري 

مواد غذايي جهاددانشگاهي 
 واقع در مشهد

- 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 غيرانتفاعي 26141  كاشمر -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي   فناوري مواد غذاييزيست

 - 5 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذاييزيست
 غيرانتفاعي 24791  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي 

 - 7 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 غيرانتفاعي 24792  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 

 - 7 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي

(محل تحصيل واحد  موسسه غيرانتفاعي كار
 غيرانتفاعي 24793  رفسنجان)

 - 5 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 غيرانتفاعي 24794  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان 

 - 7 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذايي
 غيرانتفاعي 24795  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي تجن 

 ) 1شناسي كشاورزي (كد ضريب حشره - 1314
 روزانه 24796  دانشگاه اروميه شناسي كشاورزيحشره 7 -  

 روزانه 24797  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 روزانه 24798  دانشگاه تبريز شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 روزانه 24799  صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي  شناسي كشاورزيحشره 5 - 
 شناسي كشاورزيحشره 7 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 24800  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 شناسي كشاورزيحشره 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 24802  منابع طبيعي كرج)

 شناسي كشاورزيحشره 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع 

 روزانه 24801  در پاكدشت)
 روزانه 24803  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 روزانه 24804  دانشگاه زابل شناسي كشاورزيحشره 4 - 
 روزانه 24805  دانشگاه زنجان شناسي كشاورزيحشره 7 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 24806  تهران -دانشگاه شاهد  شناسي كشاورزيحشره 5 -
 روزانه 24807  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 روزانه 24808  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 روزانه 24809  تبريز -آذربايجان دانشگاه شهيد مدني  شناسي كشاورزيحشره 5 - 
 روزانه 24810  دانشگاه شيراز شناسي كشاورزيحشره 6 - 
 روزانه 24811  دانشگاه صنعتي اصفهان شناسي كشاورزيحشره 5 - 
 روزانه 24812  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 شناسي كشاورزيحشره 7 - 

 -طبيعي خوزستاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
 روزانه 24813  مالثاني اهواز

 روزانه 24814  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 روزانه 24815  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان شناسي كشاورزيحشره 5 - 
 روزانه 24816  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 روزانه 24817  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسي كشاورزيحشره 5 - 
 روزانه 24818  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 روزانه 24819  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي كشاورزيحشره 4 - 
 روزانه 24820  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي كشاورزيحشره 5 - 
 روزانه 24821  دانشگاه مراغه شناسي كشاورزيحشره 5 - 
 روزانه 24822  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  شناسي كشاورزيحشره 5 - 
 روزانه 24823  دانشگاه ياسوج شناسي كشاورزيحشره 5 - 
 نوبت دوم 24824  دانشگاه اروميه شناسي كشاورزيحشره 2 - 
 نوبت دوم 24825  همدان -بوعلي سينا  دانشگاه شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 نوبت دوم 24826  دانشگاه تبريز شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 نوبت دوم 24827  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان شناسي كشاورزيحشره 3 - 
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1شناسي كشاورزي (كد ضريب حشره - 1314 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 شناسي كشاورزيحشره 2 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 نوبت دوم 24828  منابع طبيعي كرج)
دوم نوبت 24829  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسي كشاورزيحشره 3 -   
 نوبت دوم 24830  دانشگاه زابل شناسي كشاورزيحشره 4 - 
 نوبت دوم 24831  دانشگاه زنجان شناسي كشاورزيحشره 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 24832  تهران -دانشگاه شاهد  شناسي كشاورزيحشره 5 -
 نوبت دوم 24833  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي كشاورزيحشره 5 - 
 نوبت دوم 24834  دانشگاه صنعتي اصفهان شناسي كشاورزيحشره 3 - 
 نوبت دوم 24835  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسي كشاورزيحشره 2 - 
 نوبت دوم 24836  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 نوبت دوم 24837  كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم  شناسي كشاورزيحشره 3 - 
 نوبت دوم 24838  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي كشاورزيحشره 4 - 
 نوبت دوم 24839  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسي كشاورزيحشره 5 - 
 نوبت دوم 24840  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي كشاورزيحشره 5 - 
 نوبت دوم 24841  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي كشاورزيحشره 2 - 
 نوبت دوم 24842  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  شناسي كشاورزيحشره 5 - 
 نوبت دوم 24843  دانشگاه ياسوج شناسي كشاورزيحشره 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

خودگردانپرديس  24844  دانشگاه اروميه شناسي كشاورزيحشره 3 -  

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 24845  دانشگاه زابل شناسي كشاورزيحشره 4 -

 ) 1شناسي گياهي (كد ضريب بيماري - 1315
 روزانه 24846  دانشگاه اروميه شناسي گياهيبيماري 6 -  

 روزانه 24847  دانشگاه ايالم شناسي گياهيبيماري 5 - 
 روزانه 24848  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گياهيبيماري 7 - 
 روزانه 24849  دانشگاه بيرجند شناسي گياهيبيماري 5 - 
 روزانه 24850  دانشگاه تبريز شناسي گياهيبيماري 7 - 
 شناسي گياهيبيماري 7 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 24851  كرج)كشاورزي واقع در اتوبان تهران 

 شناسي گياهيبيماري 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 24853  منابع طبيعي كرج)

 شناسي گياهيبيماري 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع 

 روزانه 24852  در پاكدشت)
 روزانه 24854  دانشگاه جيرفت شناسي گياهيبيماري 5 - 
 روزانه 24855  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسي گياهيبيماري 7 - 
 روزانه 24856  دانشگاه زابل شناسي گياهيبيماري 3 - 
 روزانه 24857  دانشگاه زنجان شناسي گياهيبيماري 7 - 
 روزانه 24858  دانشگاه شهركرد شناسي گياهيبيماري 5 - 
 روزانه 24859  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي گياهيبيماري 7 - 
 روزانه 24860  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسي گياهيبيماري 7 - 
 روزانه 24861  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي گياهيبيماري 5 - 
 روزانه 24862  دانشگاه شيراز شناسي گياهيبيماري 7 - 
 روزانه 24863  دانشگاه صنعتي اصفهان شناسي گياهيبيماري 5 - 
 روزانه 24864  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي گياهيبيماري 7 - 
 روزانه 24865  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان شناسي گياهيبيماري 5 - 
 روزانه 24866  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي گياهيبيماري 6 - 
 روزانه 24867  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسي گياهيبيماري 5 - 
 روزانه 24868  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي گياهيبيماري 7 - 
 روزانه 24869  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي گياهيبيماري 5 - 
 روزانه 24870  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي گياهيبيماري 4 - 
 روزانه 24871  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  شناسي گياهيبيماري 5 - 
 روزانه 24872  دانشگاه ياسوج شناسي گياهيبيماري 5 - 
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1شناسي گياهي (كد ضريب بيماري - 1315 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 24873  دانشگاه اروميه شناسي گياهيبيماري 2 - 
 نوبت دوم 24874  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گياهيبيماري 5 - 
 نوبت دوم 24875  دانشگاه بيرجند شناسي گياهيبيماري 2 - 
 نوبت دوم 24876  دانشگاه تبريز شناسي گياهيبيماري 6 - 
 شناسي گياهيبيماري 1 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع 
 نوبت دوم 24877  در پاكدشت)

 شناسي گياهيبيماري 3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 نوبت دوم 24878  منابع طبيعي كرج)
 نوبت دوم 24879  دانشگاه جيرفت شناسي گياهيبيماري 3 - 
 نوبت دوم 24880  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسي گياهيبيماري 4 - 
 نوبت دوم 24881  دانشگاه زابل شناسي گياهيبيماري 2 - 
 نوبت دوم 24882  دانشگاه زنجان شناسي گياهيبيماري 2 - 
 نوبت دوم 24883  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي گياهيبيماري 4 - 
 نوبت دوم 24884  دانشگاه صنعتي اصفهان شناسي گياهيبيماري 3 - 
 نوبت دوم 24885  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي گياهيبيماري 7 - 
 نوبت دوم 24886  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان شناسي گياهيبيماري 4 - 
 نوبت دوم 24887  مشهددانشگاه فردوسي  شناسي گياهيبيماري 3 - 
 نوبت دوم 24888  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسي گياهيبيماري 5 - 
 نوبت دوم 24889  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي گياهيبيماري 2 - 
 نوبت دوم 24890  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي گياهيبيماري 3 - 
 نوبت دوم 24891  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  شناسي گياهيبيماري 5 - 
 نوبت دوم 24892  دانشگاه ياسوج شناسي گياهيبيماري 4 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 24893  دانشگاه زابل شناسي گياهيبيماري 3 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 24894  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي گياهيبيماري 2 -
 غيرانتفاعي 24895  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  شناسي گياهيبيماري 5 - 
 غيرانتفاعي 24896  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  شناسي گياهيبيماري 1 - 

 ) 1علوم و مهندسي محيطزيست (كد ضريب  - 1317

  - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 حفاظت تنوع زيستيمديريت و 
 روزانه 24897  دانشگاه اردكان

 - 4 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 24898  منابع طبيعي كرج)

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 روزانه 24899  سبزوار -سبزواري دانشگاه حكيم 

 - 5 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 روزانه 24900  دانشگاه شهركرد

 - 4 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 روزانه 24901  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
گرايش زيست علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 روزانه 24902  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 روزانه 24903  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 روزانه 24904  كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم 

 - 4 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 روزانه 24905  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 روزانه 24906  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 4 
زيست گرايش محيطعلوم و مهندسي 

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي

رشت (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه گيالن 
  منابع طبيعي صومعه سرا)

 روزانه 24907
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1علوم و مهندسي محيطزيست (كد ضريب  - 1317 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 روزانه 24908  دانشگاه مالير

 - 4 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 روزانه 24909  دانشگاه يزد

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 روزانه 24910  دانشگاه اراك

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 روزانه 24911  دانشگاه اردكان

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 روزانه 24912  دانشگاه بيرجند

 - 4 
گرايش زيست علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 روزانه 24913  دانشگاه تربيت مدرس

 - 4 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 24914  منابع طبيعي كرج)

 - 5 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 روزانه 24915  دانشگاه زابل

 - 4 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 روزانه 24916  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 5 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 روزانه 24917  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 

 - 4 
زيست گرايش محيطعلوم و مهندسي 

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 روزانه 24918  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 4 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 روزانه 24919  دانشگاه كاشان

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 روزانه 24920  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 4 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين

رشت (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه گيالن 
 روزانه 24921  منابع طبيعي صومعه سرا)

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 روزانه 24922  دانشگاه مالير

 - 4 
زيست گرايش مهندسي محيطعلوم و 

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 روزانه 24923  دانشگاه يزد

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 روزانه 24924  دانشگاه اراك

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 روزانه 24925  دانشگاه اردكان

 - 3 
زيست گرايش محيطعلوم و مهندسي 

 محيط زيست آلودگي
 روزانه 24926  دانشگاه بيرجند

 - 6 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 روزانه 24927  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 - 4 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 زيستمحيط  آلودگي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 24928  منابع طبيعي كرج)

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 روزانه 24929  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 4 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 روزانه 24930  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 روزانه 24931  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 روزانه 24932  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 4 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 روزانه 24933  دانشگاه كاشان
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1علوم و مهندسي محيطزيست (كد ضريب  - 1317 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 روزانه 24934  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 4 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي

رشت (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه گيالن 
 روزانه 24935  منابع طبيعي صومعه سرا)

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 روزانه 24936  دانشگاه مالير

 - 4 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 روزانه 24937  دانشگاه يزد

 - 2 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 نوبت دوم 24938  دانشگاه اردكان

 - 1 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي

(محل تحصيل پرديس كشاورزي و دانشگاه تهران 
 نوبت دوم 24939  منابع طبيعي كرج)

 - 1 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 نوبت دوم 24940  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 2 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 نوبت دوم 24941  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 نوبت دوم 24942  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 2 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 نوبت دوم 24943  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
زيست گرايش محيطعلوم و مهندسي 

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 نوبت دوم 24944  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 2 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 نوبت دوم 24945  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 نوبت دوم 24946  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 نوبت دوم 24947  دانشگاه مالير

 - 2 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 نوبت دوم 24948  دانشگاه يزد

 - 2 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 نوبت دوم 24949  دانشگاه اراك

 - 2 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 نوبت دوم 24950  دانشگاه اردكان

 - 2 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 نوبت دوم 24951  دانشگاه بيرجند

 - 1 
زيست گرايش محيطعلوم و مهندسي 

 ارزيابي و آمايش سرزمين

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 24952  منابع طبيعي كرج)

 - 5 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 نوبت دوم 24953  دانشگاه زابل

 - 4 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 سرزمينارزيابي و آمايش 
 نوبت دوم 24954  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 4 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 نوبت دوم 24955  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 2 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 نوبت دوم 24956  دانشگاه كاشان

 - 3 
زيست گرايش و مهندسي محيط علوم

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 نوبت دوم 24957  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 نوبت دوم 24958  دانشگاه مالير

 - 2 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 نوبت دوم 24959  دانشگاه يزد
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1علوم و مهندسي محيطزيست (كد ضريب  - 1317 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 2 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 نوبت دوم 24960  دانشگاه اراك

 - 2 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 نوبت دوم 24961  دانشگاه اردكان

 - 2 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 نوبت دوم 24962  دانشگاه بيرجند

 - 1 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي

(محل تحصيل دانشكده منابع دانشگاه تربيت مدرس 
 نوبت دوم 24963  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 - 1 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 نوبت دوم 24964  منابع طبيعي كرج)

 - 1 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 نوبت دوم 24965  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 2 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 نوبت دوم 24966  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 نوبت دوم 24967  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 2 
زيست گرايش محيطعلوم و مهندسي 

 محيط زيست آلودگي
 نوبت دوم 24968  دانشگاه كاشان

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 نوبت دوم 24969  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 نوبت دوم 24970  دانشگاه مالير

 - 2 
زيست گرايش مهندسي محيطعلوم و 
 محيط زيست آلودگي

 نوبت دوم 24971  دانشگاه يزد

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 4 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 پرديس خودگردان 24972  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 1 
زيست گرايش مهندسي محيطعلوم و 

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 پرديس خودگردان 24973  دانشگاه تربيت مدرس

 - 1 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 پرديس خودگردان 24974  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 4 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 پرديس خودگردان 24975  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 ارزيابي و آمايش سرزمين
 پيام نور 24976  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 2 
زيست گرايش محيطعلوم و مهندسي 

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي
 غيرانتفاعي 24977  مينودشت -موسسه غير انتفاعي ميالد گلستان 

 - 3 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 غيرانتفاعي 24978  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود 

 - 5 
زيست گرايش علوم و مهندسي محيط

 محيط زيست آلودگي
 غيرانتفاعي 24979  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر 

 ) 1مهندسي مكانيك بيوسيستم (كد ضريب  - 1319

  - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي 

 و ساخت
 روزانه 24980  دانشگاه اروميه

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي 

 و ساخت
 روزانه 24981  دانشگاه ايالم

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي 

 و ساخت
 روزانه 24982  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي 

 و ساخت
 روزانه 24983  دانشگاه تبريز

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي 

 و ساخت

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع 
 روزانه 24984  پاكدشت)در 

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي 

 و ساخت

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 24985  منابع طبيعي كرج)
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1مهندسي مكانيك بيوسيستم (كد ضريب  - 1319 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي 

 و ساخت
 روزانه 24986  دانشگاه جيرفت

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي 

 و ساخت
 روزانه 24987  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 3 
طراحي مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 و ساخت
 روزانه 24988  دانشگاه شهركرد

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي 

 و ساخت
 روزانه 24989  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي 

 و ساخت
 روزانه 24990  دانشگاه شيراز

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي 

 و ساخت
 روزانه 24991  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي 

 و ساخت

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24992  مالثاني اهواز

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي 

 و ساخت
 روزانه 24993  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي 

 و ساخت
 روزانه 24994  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي 

 و ساخت
 روزانه 24995  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي 

 و ساخت
 روزانه 24996  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي 

 و ساخت
 روزانه 24997  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي 

 و ساخت
 روزانه 24998  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 2 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي 

 و ساخت
 نوبت دوم 24999  دانشگاه اروميه

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي 

 و ساخت
 نوبت دوم 25000  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي 

 و ساخت
 نوبت دوم 25001  دانشگاه تبريز

 - 2 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي 

 و ساخت

پرديس ابوريحان واقع دانشگاه تهران (محل تحصيل 
  در پاكدشت)

 نوبت دوم 25002

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي 

 و ساخت
 نوبت دوم 25003  دانشگاه جيرفت

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي 

 و ساخت
 نوبت دوم 25004  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي 

 و ساخت
 نوبت دوم 25005  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 1 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي 

 و ساخت
 نوبت دوم 25006  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 1 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي 

 و ساخت
 نوبت دوم 25007  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي مهندسي 
 و ساخت

 نوبت دوم 25008  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 1 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي 

 و ساخت
 نوبت دوم 25009  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي 

 و ساخت
 پرديس خودگردان 25010  شيرازدانشگاه 
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مهندسي مكانيك بيوسيستم (كد ضريب  - 1319

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

  - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي
 روزانه 25011  دانشگاه تبريز

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 25012  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي

ابوريحان واقع دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس 
 روزانه 25014  در پاكدشت)

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 25013  منابع طبيعي كرج)

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي
 روزانه 25015  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي
 روزانه 25016  دانشگاه شهركرد

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي
 روزانه 25017  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي
 روزانه 25018  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 25019  مالثاني اهواز

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي
 روزانه 25020  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي
 روزانه 25021  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي
 روزانه 25022  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي
 روزانه 25023  سنندج -كردستان  دانشگاه

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي
 روزانه 25024  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 روزانه 25025  دانشگاه اروميه

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 از برداشتپس 
 روزانه 25026  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 روزانه 25027  دانشگاه تبريز

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 25028  كرج)كشاورزي واقع در اتوبان تهران 

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
 روزانه 25029  منابع طبيعي كرج)

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع 
 روزانه 25030  در پاكدشت)

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 روزانه 25031  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 روزانه 25032  دانشگاه شهركرد

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 روزانه 25033  كرمان -باهنر دانشگاه شهيد 

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 روزانه 25034  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 روزانه 25035  دانشگاه شيراز

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 برداشتپس از 
 روزانه 25036  دانشگاه صنعتي اصفهان
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 ) 2مهندسي مكانيك بيوسيستم (كد ضريب  - 1319 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 3 
فناوري مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 پس از برداشت

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 25037  مالثاني اهواز

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 روزانه 25038  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 روزانه 25039  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 روزانه 25040  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 روزانه 25041  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 3 
بيوسيستم گرايش فناوري مهندسي مكانيك 
 پس از برداشت

 روزانه 25042  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 روزانه 25043  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 2 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي
 نوبت دوم 25044  دانشگاه تبريز

 - 2 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع 
 نوبت دوم 25045  در پاكدشت)

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي
 نوبت دوم 25046  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 1 
بيوسيستم گرايش مهندسي مكانيك 

 هاي تجديدپذيرانرژي
 نوبت دوم 25047  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 1 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي
 نوبت دوم 25048  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي
 نوبت دوم 25049  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 1 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 هاي تجديدپذيرانرژي
 نوبت دوم 25050  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 2 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 نوبت دوم 25051  دانشگاه اروميه

 - 2 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 برداشتپس از 
 نوبت دوم 25052  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 نوبت دوم 25053  دانشگاه تبريز

 - 2 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع 
دومنوبت  25054  در پاكدشت)  

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 نوبت دوم 25055  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 نوبت دوم 25056  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 1 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 برداشتپس از 
 نوبت دوم 25057  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 نوبت دوم 25058  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 1 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 نوبت دوم 25059  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 پس از برداشت
 پرديس خودگردان 25060  دانشگاه شيراز

 ) 1مديريت و كنترل بيابان (كد ضريب  - 1321
 روزانه 25061  دانشگاه اردكان مديريت و كنترل بيابان 5 -  

 روزانه 25062  دانشگاه اروميه مديريت و كنترل بيابان 4 - 
 روزانه 25063  دانشگاه ايالم مديريت و كنترل بيابان 5 - 
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 ) 1مديريت و كنترل بيابان (كد ضريب  - 1321 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 كنترل بيابانمديريت و  4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 25064  منابع طبيعي كرج)
 روزانه 25065  دانشگاه زابل مديريت و كنترل بيابان 4 - 
 روزانه 25066  دانشگاه سمنان مديريت و كنترل بيابان 7 - 
 روزانه 25067  دانشگاه شيراز مديريت و كنترل بيابان 6 - 
 روزانه 25068  دانشگاه صنعتي اصفهان مديريت و كنترل بيابان 5 - 
 روزانه 25069  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان مديريت و كنترل بيابان 5 - 
 روزانه 25070  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت و كنترل بيابان 7 - 
 روزانه 25071  دانشگاه كاشان مديريت و كنترل بيابان 7 - 
 روزانه 25072  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت و كنترل بيابان 5 - 
 روزانه 25073  دانشگاه يزد مديريت و كنترل بيابان 4 - 
 روزانه 25074  مجتمع آموزش عالي سراوان مديريت و كنترل بيابان 5 - 
 نوبت دوم 25075  دانشگاه اردكان مديريت و كنترل بيابان 2 - 
 نوبت دوم 25076  دانشگاه ايالم و كنترل بيابانمديريت  2 - 
 نوبت دوم 25077  دانشگاه زابل مديريت و كنترل بيابان 3 - 
 نوبت دوم 25078  دانشگاه سمنان مديريت و كنترل بيابان 4 - 
 نوبت دوم 25079  دانشگاه صنعتي اصفهان مديريت و كنترل بيابان 3 - 
 نوبت دوم 25080  فردوسي مشهد دانشگاه مديريت و كنترل بيابان 1 - 
 نوبت دوم 25081  دانشگاه كاشان مديريت و كنترل بيابان 2 - 
 نوبت دوم 25082  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت و كنترل بيابان 3 - 
 نوبت دوم 25083  دانشگاه يزد مديريت و كنترل بيابان 3 - 
 نوبت دوم 25084  سراوانمجتمع آموزش عالي  مديريت و كنترل بيابان 5 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25085  دانشگاه زابل مديريت و كنترل بيابان 4 -

 ) 1مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي (كد ضريب  - 1322

  - 3 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 هامديريت و تحليل سامانه
 روزانه 25086  دانشگاه تبريز

 - 5 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 هامديريت و تحليل سامانه
 روزانه 25087  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 3 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 هامديريت و تحليل سامانه

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 25088  مالثاني اهواز

 - 4 
مكانيزاسيون كشاورزي گرايش مهندسي 

 هامديريت و تحليل سامانه
 روزانه 25089  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 7 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 هامديريت و تحليل سامانه
 روزانه 25090  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 3 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 هامديريت و تحليل سامانه
 روزانه 25091  اردبيل -محقق اردبيلي دانشگاه 

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي 6 -   روزانه 25092  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي 7 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 25093  منابع طبيعي كرج)

مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژيمهندسي  3 -   -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 25094  مالثاني اهواز

 - 4 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 بازيافت و مديريت پسماند
 روزانه 25095  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 پسماندبازيافت و مديريت 
 روزانه 25096  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 2 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 هامديريت و تحليل سامانه
 نوبت دوم 25097  دانشگاه تبريز

 - 1 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 هامديريت و تحليل سامانه
 نوبت دوم 25098  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 5 
مكانيزاسيون كشاورزي گرايش مهندسي 

 هامديريت و تحليل سامانه
 نوبت دوم 25099  رشت -دانشگاه گيالن 
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 ) 1مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي (كد ضريب  - 1322 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 - 1 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 هامديريت و تحليل سامانه
 نوبت دوم 25100  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي 3 -   نوبت دوم 25101  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
 - 1 

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 
 مديريت پسماند بازيافت و

 نوبت دوم 25102  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 1 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 بازيافت و مديريت پسماند
 نوبت دوم 25103  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي 3 -   پيام نور 25104  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 ) 1اكوهيدرولوژي (كد ضريب  - 1323

محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 25105  دانشگاه تهران اكوهيدرولوژي 3 -  علوم و فنون نوين

 روزانه 25106  دانشگاه شهركرد اكوهيدرولوژي 5 - 
 اكوهيدرولوژي 7 - 

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 25107  مالثاني اهواز

 روزانه 25108  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري اكوهيدرولوژي 6 - 
محل تحصيل دانشكده 

 علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 25109  دانشگاه تهران اكوهيدرولوژي 2 -

 نوبت دوم 25110  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري اكوهيدرولوژي 2 - 
 ) 1بيوتكنولوژي كشاورزي (كد ضريب  - 1324

 روزانه 25111  دانشگاه اروميه بيوتكنولوژي كشاورزي 7 -  
 روزانه 25112 دانشگاه بجنورد (محل تحصيل دانشكده كشاورزي شيروان) بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 روزانه 25113  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  بيوتكنولوژي كشاورزي 6 - 
 روزانه 25114  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 روزانه 25115  دانشگاه تبريز بيوتكنولوژي كشاورزي 6 - 
 روزانه 25116  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 

تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده دانشگاه 
 روزانه 25117  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع 

 روزانه 25119  در پاكدشت)

 بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 25118  منابع طبيعي كرج)
 روزانه 25120  كرمانشاه -دانشگاه رازي  بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 روزانه 25121  دانشگاه زابل بيوتكنولوژي كشاورزي 4 - 
 روزانه 25122  دانشگاه زنجان بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 25123  تهران -دانشگاه شاهد  بيوتكنولوژي كشاورزي 5 -
 روزانه 25124  دانشگاه شهركرد بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 روزانه 25125  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 روزانه 25126  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 روزانه 25127  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 روزانه 25128  دانشگاه شيراز بيوتكنولوژي كشاورزي 4 - 
 روزانه 25129  دانشگاه صنعتي اصفهان بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 روزانه 25130  دانشگاه صنعتي شاهرود بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 25131  مالثاني اهواز

 روزانه 25132  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 روزانه 25133  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 روزانه 25134  دانشگاه فردوسي مشهد بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 روزانه 25135  سنندج -دانشگاه كردستان  بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 روزانه 25136  دانشگاه گنبد بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 روزانه 25137  رشت -دانشگاه گيالن  بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 روزانه 25138  خرم آباد -دانشگاه لرستان  بيوتكنولوژي كشاورزي 4 - 
 روزانه 25139  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  كشاورزيبيوتكنولوژي  5 - 
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1بيوتكنولوژي كشاورزي (كد ضريب  - 1324 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 25140  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - 
 روزانه 25141  دانشگاه يزد بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 نوبت دوم 25142  دانشگاه اروميه بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - 
 نوبت دوم 25143 دانشگاه بجنورد (محل تحصيل دانشكده كشاورزي شيروان) بيوتكنولوژي كشاورزي 1 - 
 نوبت دوم 25144  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - 
 نوبت دوم 25145  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - 
 نوبت دوم 25146  دانشگاه تبريز بيوتكنولوژي كشاورزي 4 - 
 نوبت دوم 25147  و فنّاوري پيشرفته كرمان دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - 

 بيوتكنولوژي كشاورزي 1 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

  منابع طبيعي كرج)
 نوبت دوم 25148

 بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع 

  در پاكدشت)
 نوبت دوم 25149

 نوبت دوم 25150  دانشگاه زابل كشاورزيبيوتكنولوژي  2 - 
 نوبت دوم 25151  دانشگاه زنجان بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 25152  تهران -دانشگاه شاهد  بيوتكنولوژي كشاورزي 5 -
 نوبت دوم 25153  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - 
 نوبت دوم 25154  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - 
 نوبت دوم 25155  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  بيوتكنولوژي كشاورزي 4 - 
 نوبت دوم 25156  دانشگاه صنعتي اصفهان بيوتكنولوژي كشاورزي 6 - 
 نوبت دوم 25157  دانشگاه صنعتي شاهرود بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - 
 نوبت دوم 25158  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 نوبت دوم 25159  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان بيوتكنولوژي كشاورزي 1 - 
 نوبت دوم 25160  دانشگاه فردوسي مشهد بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - 
 نوبت دوم 25161  سنندج -دانشگاه كردستان  كشاورزيبيوتكنولوژي  5 - 
 نوبت دوم 25162  رشت -دانشگاه گيالن  بيوتكنولوژي كشاورزي 4 - 
 نوبت دوم 25163  خرم آباد -دانشگاه لرستان  بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - 
 نوبت دوم 25164  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  بيوتكنولوژي كشاورزي 1 - 
 نوبت دوم 25165  دانشگاه يزد بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25166  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيوتكنولوژي كشاورزي 7 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25167  رشت -دانشگاه گيالن  بيوتكنولوژي كشاورزي 4 -

 پيام نور 25168  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - 
 غيرانتفاعي 25169  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - 
 غيرانتفاعي 25170  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - 

 ) 1توسعه روستايي (كد ضريب  - 1325
 روزانه 25171  دانشگاه ايالم توسعه روستايي 4 -  

 روزانه 25172  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  توسعه روستايي 6 - 
 روزانه 25173  دانشگاه بيرجند توسعه روستايي 5 - 
 روزانه 25174  دانشگاه تبريز توسعه روستايي 4 - 

 توسعه روستايي 5 - 
دانشكده دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل 
  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 روزانه 25175

 توسعه روستايي 3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

  منابع طبيعي كرج)
 روزانه 25176

 روزانه 25177  كرمانشاه -دانشگاه رازي  توسعه روستايي 7 - 
 روزانه 25178  دانشگاه زنجان توسعه روستايي 7 - 
 روزانه 25179  دانشگاه شهركرد توسعه روستايي 3 - 
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1توسعه روستايي (كد ضريب  - 1325 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 25180  دانشگاه صنعتي اصفهان توسعه روستايي 6 - 

 توسعه روستايي 7 - 
 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 روزانه 25181  مالثاني اهواز

 روزانه 25182  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري توسعه روستايي 5 - 
 روزانه 25183  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان توسعه روستايي 5 - 
 روزانه 25184  رشت -دانشگاه گيالن  روستايي توسعه 7 - 
 روزانه 25185  خرم آباد -دانشگاه لرستان  توسعه روستايي 5 - 
 روزانه 25186  دانشگاه ياسوج توسعه روستايي 5 - 
 نوبت دوم 25187  دانشگاه ايالم توسعه روستايي 4 - 
دومنوبت  25188  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  توسعه روستايي 3 -   

 نوبت دوم 25189  دانشگاه بيرجند توسعه روستايي 2 - 
 نوبت دوم 25190  دانشگاه تبريز توسعه روستايي 2 - 

 توسعه روستايي 2 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

  منابع طبيعي كرج)
 نوبت دوم 25191

 نوبت دوم 25192  كرمانشاه -دانشگاه رازي  توسعه روستايي 3 - 
 نوبت دوم 25193  دانشگاه زنجان توسعه روستايي 2 - 
 نوبت دوم 25194  دانشگاه صنعتي اصفهان توسعه روستايي 3 - 
 نوبت دوم 25195  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري توسعه روستايي 5 - 
 نوبت دوم 25196  رشت -دانشگاه گيالن  توسعه روستايي 4 - 
 نوبت دوم 25197  دانشگاه ياسوج توسعه روستايي 2 - 

 توسعه روستايي 2 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 

  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)
 پرديس خودگردان 25198

 پيام نور 25199  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  توسعه روستايي 3 - 
 غيرانتفاعي 25200  همدان -عمران و توسعه موسسه غيرانتفاعي  توسعه روستايي 4 - 

 ) 1مديريت كشاورزي (كد ضريب  - 1327

 مديريت كشاورزي 3 -  
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 25201  منابع طبيعي كرج)

 روزانه 25202  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت كشاورزي 5 - 

 مديريت كشاورزي 2 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

  منابع طبيعي كرج)
 نوبت دوم 25203

 نوبت دوم 25204  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت كشاورزي 1 - 

 ) 1مهندسي فضاي سبز (كد ضريب  - 1328
 روزانه 25205  دانشگاه تبريز مهندسي فضاي سبز 7 -  

 مهندسي فضاي سبز 3 - 
تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و دانشگاه 

  منابع طبيعي كرج)
 روزانه 25206

 روزانه 25207  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي فضاي سبز 3 - 
 نوبت دوم 25208  دانشگاه تبريز مهندسي فضاي سبز 5 - 

 مهندسي فضاي سبز 1 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

  منابع طبيعي كرج)
 نوبت دوم 25209

 نوبت دوم 25210  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي فضاي سبز 1 - 
 غيرانتفاعي 25211  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  مهندسي فضاي سبز 5 - 
 غيرانتفاعي 25212  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  مهندسي فضاي سبز 5 - 
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  گروه هنر   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه هنركد رشته محل -5جدول شماره 

  ) 1اي و مديريت شهري (كد ضريب ريزي شهري، منطقهبرنامه - 1350

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 25213  دانشگاه اروميه ريزي شهريبرنامه 8 -  

 روزانه 25214  دانشگاه بجنورد ريزي شهريبرنامه 16 - 
 روزانه 25215  قزوين -خميني (ره ) دانشگاه بين المللي امام  ريزي شهريبرنامه 6 - 
 روزانه 25216  دانشگاه تبريز ريزي شهريبرنامه 4 - 
 روزانه 25217  دانشگاه تربيت مدرس ريزي شهريبرنامه 3 - 
 روزانه 25218  دانشگاه تربيت مدرس ريزي شهريبرنامه 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 25219  دانشگاه تهران ريزي شهريبرنامه 6 - 
 روزانه 25220  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي شهريبرنامه 8 - 
 روزانه 25221  دانشگاه شيراز ريزي شهريبرنامه 12 - 
 روزانه 25222  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور  ريزي شهريبرنامه 7 - 
 روزانه 25223  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ريزي شهريبرنامه 10 - 
 روزانه 25224  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ريزي شهريبرنامه 4 - 
 روزانه 25225  سنندج -دانشگاه كردستان  ريزي شهريبرنامه 10 - 
 روزانه 25226  رشت -دانشگاه گيالن  ريزي شهريبرنامه 10 - 
 روزانه 25227  بابلسر -دانشگاه مازندران  ريزي شهريبرنامه 7 - 
 روزانه 25228  دانشگاه هنر ريزي شهريبرنامه 9 - 
 روزانه 25229  دانشگاه هنر اصفهان ريزي شهريبرنامه 15 - 
 روزانه 25230  دانشگاه يزد ريزي شهريبرنامه 4 - 
 روزانه 25231  دانشگاه تربيت مدرس ايريزي منطقهبرنامه 3 - 
 روزانه 25232  تربيت مدرسدانشگاه  ايريزي منطقهبرنامه 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 25233  دانشگاه تهران ايريزي منطقهبرنامه 5 - 
 روزانه 25234  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ايريزي منطقهبرنامه 8 - 
 روزانه 25235  دانشگاه شيراز ايريزي منطقهبرنامه 8 - 
 روزانه 25236  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ايريزي منطقهبرنامه 4 - 
 روزانه 25237  رشت -دانشگاه گيالن  ايريزي منطقهبرنامه 10 - 
 روزانه 25238  دانشگاه يزد ايريزي منطقهبرنامه 4 - 
 روزانه 25239  دانشگاه تبريز مديريت شهري 5 - 
 روزانه 25240  دانشگاه تهران مديريت شهري 5 - 
 روزانه 25241  دانشگاه هنر مديريت شهري 8 - 
 نوبت دوم 25242  دانشگاه اروميه ريزي شهريبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 25243  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  ريزي شهريبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 25244  دانشگاه تبريز ريزي شهريبرنامه 3 - 
 نوبت دوم 25245  دانشگاه تهران ريزي شهريبرنامه 3 - 
 نوبت دوم 25246  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ريزي شهريبرنامه 8 - 
 نوبت دوم 25247  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ريزي شهريبرنامه 3 - 
 نوبت دوم 25248  رشت -دانشگاه گيالن  ريزي شهريبرنامه 1 - 
دومنوبت  25249  بابلسر -دانشگاه مازندران  ريزي شهريبرنامه 3 -   
 نوبت دوم 25250  دانشگاه هنر اصفهان ريزي شهريبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 25251  دانشگاه يزد ريزي شهريبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 25252  دانشگاه تهران ايريزي منطقهبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 25253  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ايريزي منطقهبرنامه 3 - 
 نوبت دوم 25254  رشت -دانشگاه گيالن  ايريزي منطقهبرنامه 1 - 
 نوبت دوم 25255  دانشگاه يزد ايريزي منطقهبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 25256  دانشگاه تبريز مديريت شهري 3 - 
 نوبت دوم 25257  دانشگاه تهران مديريت شهري 4 - 
 مجازي 25258  رشت -دانشگاه گيالن  ريزي شهريبرنامه 8 - آموزش محور
 مجازي 25259  رشت -دانشگاه گيالن  ايريزي منطقهبرنامه 8 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 25260  دانشگاه تبريز ريزي شهريبرنامه 4 -

 ريزي شهريبرنامه 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 25261  صرفاوروديهاي امسال درتهران)البرزكرج 
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  گروه هنر   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1اي و مديريت شهري (كد ضريب ريزي شهري، منطقهبرنامه - 1350 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

پرديس محل تحصيل 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25262  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي شهريبرنامه 8 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25263  دانشگاه شيراز ريزي شهريبرنامه 6 -
خودگردانپرديس  25264  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ريزي شهريبرنامه 1 -   

 ريزي شهريبرنامه 6 - 
دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 25265  دانشگاه در كرج)
 پرديس خودگردان 25266  دانشگاه يزد ريزي شهريبرنامه 4 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25267  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ايريزي منطقهبرنامه 8 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25268  دانشگاه شيراز ايريزي منطقهبرنامه 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25269  رشت -دانشگاه گيالن  ايريزي منطقهبرنامه 10 -

 غيرانتفاعي 25270  مشهد -غيرانتفاعي امام رضا(ع) دانشگاه  ريزي شهريبرنامه 20 - فقط مرد
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 فقط زن -
 غيرانتفاعي 25271  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  ريزي شهريبرنامه 18 -

 غيرانتفاعي 25272  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود  ريزي شهريبرنامه 10 - 
 غيرانتفاعي 25273  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  ريزي شهريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25274  شهركرد -موسسه غيرانتفاعي نور هدايت  ريزي شهريبرنامه 4 - 
 غيرانتفاعي 25275  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  ريزي شهريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25276  بجنورد - موسسه غيرانتفاعي اشراق ريزي شهريبرنامه 12 - 
 غيرانتفاعي 25277  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  ريزي شهريبرنامه 16 - 
 غيرانتفاعي 25278  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  ريزي شهريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25279  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  ريزي شهريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25280  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  ريزي شهريبرنامه 10 - 
 غيرانتفاعي 25281  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود  مديريت شهري 10 - 
 غيرانتفاعي 25282  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  مديريت شهري 15 - 
 غيرانتفاعي 25283  تهران -معماري و هنر پارس موسسه غيرانتفاعي  مديريت شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25284  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  مديريت شهري 20 - 
 مجازي غيرانتفاعي 25285  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  ريزي شهريبرنامه 18 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 25286  تهران -مجازي نور طوبي موسسه غيرانتفاعي  مديريت شهري 10 - آموزش محور

 ) 1طراحي شهري (كد ضريب  - 1351
 روزانه 25287  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  طراحي شهري 8 -  

 روزانه 25288  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  طراحي شهري 6 - 
 روزانه 25289  دانشگاه تبريز طراحي شهري 4 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 25290  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  طراحي شهري 5 -

 روزانه 25291  دانشگاه تربيت مدرس طراحي شهري 4 - 
 روزانه 25292  دانشگاه تربيت مدرس طراحي شهري 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 25293  دانشگاه تهران طراحي شهري 6 - 
 روزانه 25294  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  طراحي شهري 8 - 
 روزانه 25295  دانشگاه شيراز طراحي شهري 12 - 
 روزانه 25296  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور  طراحي شهري 8 - 
 روزانه 25297  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي شهري 7 - 
 روزانه 25298  سنندج -دانشگاه كردستان  طراحي شهري 8 - 
 روزانه 25299  رشت -دانشگاه گيالن  طراحي شهري 8 - 
 روزانه 25300  دانشگاه هنر طراحي شهري 9 - 
 روزانه 25301  دانشگاه هنر اسالمي تبريز طراحي شهري 13 - 
 روزانه 25302  دانشگاه هنر اصفهان طراحي شهري 15 - 
 روزانه 25303  دانشگاه يزد طراحي شهري 4 - 
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  گروه هنر   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1طراحي شهري (كد ضريب  - 1351 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
دومنوبت  25304  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  طراحي شهري 4 -   
 نوبت دوم 25305  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  طراحي شهري 4 - 
 نوبت دوم 25306  دانشگاه تبريز طراحي شهري 3 - 

وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
 مشخصات و شرايط دانشگاه

 نوبت دوم 26135  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  طراحي شهري 5 -

 نوبت دوم 25307  دانشگاه تهران طراحي شهري 4 - 
 نوبت دوم 25308  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي شهري 3 - 
 نوبت دوم 25309  دانشگاه هنر اسالمي تبريز طراحي شهري 5 - 
 نوبت دوم 25310  دانشگاه هنر اصفهان طراحي شهري 2 - 
 نوبت دوم 25311  دانشگاه يزد طراحي شهري 2 - 
 طراحي شهري 6 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 25312  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25313  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  طراحي شهري 8 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25314  دانشگاه شيراز طراحي شهري 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25315  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي شهري - 7

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25316  رشت -دانشگاه گيالن  طراحي شهري 8 -

 طراحي شهري 6 - 
دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 25317  دانشگاه در كرج)
 پرديس خودگردان 25318  دانشگاه يزد طراحي شهري 4 - 
 پيام نور 25319  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  طراحي شهري 10 - 

 غيرانتفاعي 25320  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  طراحي شهري 15 - فقط مرد
 توضيحات در انتهاي دفترچه

 فقط زن -
 غيرانتفاعي 25321  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  طراحي شهري 15 -

 غيرانتفاعي 25322  شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم  طراحي شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25323  رامسر -موسسه غيرانتفاعي كسري  طراحي شهري 7 - 
 غيرانتفاعي 25324  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  طراحي شهري 7 - 
 غيرانتفاعي 25325  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  طراحي شهري 15 - 
 غيرانتفاعي 25326  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  طراحي شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25327  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  طراحي شهري 5 - 
 غيرانتفاعي 25328  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  طراحي شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25329  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  طراحي شهري 10 - 
 غيرانتفاعي 25330  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  طراحي شهري 6 - 
 غيرانتفاعي 25331  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  طراحي شهري 12 - 
 مجازي غيرانتفاعي 25332  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  طراحي شهري 10 - آموزش محور

 ) 2طراحي شهري (كد ضريب  - 1351
 غيرانتفاعي 25333  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر دانش معاصر فضاهاي آموزشيطراحي  20 -  

 ) 1معماري (كد ضريب  - 1352
 روزانه 25334  دانشگاه اروميه مهندسي معماري 8 -  

 روزانه 25335  دانشگاه ايالم مهندسي معماري 8 - 
 روزانه 25336  دانشگاه بجنورد مهندسي معماري 20 - 
 روزانه 25337  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  معماريمهندسي  6 - 
 روزانه 25338  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معماري 12 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 25339  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي معماري 12 -
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 گروه هنر  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1معماري (كد ضريب  - 1352 ادامه

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 25340 دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معماري 4 - 
 روزانه 25341 مدرس دانشگاه تربيت مهندسي معماري 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 25342 دانشگاه تهران مهندسي معماري 10 - 
 روزانه 25343 سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي معماري 11 - 
 روزانه 25344 كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي معماري 11 - 
 روزانه 25345 دانشگاه زنجان مهندسي معماري 16 - 
 روزانه 25346 كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  معماريمهندسي  12 - 
 روزانه 25347 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي معماري 8 - 
 روزانه 25348 دانشگاه شيراز مهندسي معماري 12 - 
 روزانه 25349 دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور  مهندسي معماري 20 - 
 روزانه 25350 شاهرود دانشگاه صنعتي مهندسي معماري 21 - 
 روزانه 25351 دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي معماري 4 - 
 روزانه 25352 دانشگاه كاشان مهندسي معماري 17 - 
 روزانه 25353 سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي معماري 12 - 
 روزانه 25354 گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي معماري 14 - 
 روزانه 25355 رشت -دانشگاه گيالن  معماريمهندسي  27 - 
 روزانه 25356 بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي معماري 11 - 
 روزانه 25357 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي معماري 28 - 
 روزانه 25358 دانشگاه هنر مهندسي معماري 15 - 

 روزانه 25360 تبريزدانشگاه هنر اسالمي  مهندسي معماري 7 - فقط مرد
 روزانه 25359 دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري 7 - فقط زن

 روزانه 25361 دانشگاه هنر اصفهان مهندسي معماري 25 - 
 روزانه 25362 دانشگاه يزد مهندسي معماري 8 - 
 - 5 

مهندسي معماري گرايش معماري آموزشي 
 و فرهنگي

 روزانه 25363 تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 4 
مهندسي معماري گرايش فضاهاي درماني و

 بهداشتي
 روزانه 25364 تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 روزانه 25365 تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش مسكن 5 - 
 روزانه 25366 دانشگاه زنجان مهندسي معماري گرايش پايداري 6 - 
 روزانه 25367 تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش پايداري 5 - 
 روزانه 25368 تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش مهندسي فنّاوري 4 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
اغل در وزارت پيماني ش

 آموزش و پرورش
 روزانه 26152 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ها مديريت آموزشگاهي ويژه هنرستان 2 -

 نوبت دوم 25369 دانشگاه اروميه مهندسي معماري 2 - 
 نوبت دوم 25370 دانشگاه ايالم مهندسي معماري 2 - 
 نوبت دوم 25371 همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي معماري 3 - 
 نوبت دوم 25372 قزوين -امام خميني (ره ) دانشگاه بين المللي  مهندسي معماري 2 - 

وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
مشخصات و شرايط دانشگاه

 نوبت دوم 26136 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي معماري 12 -

 نوبت دوم 25373 تهراندانشگاه  مهندسي معماري 6 - 
 نوبت دوم 25374 دانشگاه زنجان مهندسي معماري 2 - 
 نوبت دوم 25375 كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي معماري 6 - 
 نوبت دوم 25376 دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معماري 7 - 
 نوبت دوم 25377 دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي معماري 2 - 
 نوبت دوم 25378 دانشگاه كاشان معماري مهندسي 10 - 
 نوبت دوم 25379 گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي معماري 2 - 
 نوبت دوم 25380 رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي معماري 2 - 
 نوبت دوم 25381 بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي معماري 7 - 

 نوبت دوم 25383 تبريزدانشگاه هنر اسالمي  مهندسي معماري 3 - فقط زن
 نوبت دوم 25382 دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري 3 - فقط مرد

 نوبت دوم 25384 دانشگاه هنر اصفهان مهندسي معماري 2 - 
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 گروه هنر  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1معماري (كد ضريب  - 1352 ادامه

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 25385 دانشگاه يزد مهندسي معماري 4 - 
 - 2 

مهندسي معماري گرايش معماري آموزشي 
 نوبت دوم 25386 تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  و فرهنگي

 - 3 
مهندسي معماري گرايش فضاهاي درماني و

 نوبت دوم 25387 تهران -صنعت ايران دانشگاه علم و  بهداشتي
 نوبت دوم 25388 تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش مسكن 2 - 
 نوبت دوم 25389 تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش پايداري 2 - 
 نوبت دوم 25390 تهران -ايران دانشگاه علم و صنعت  مهندسي معماري گرايش مهندسي فنّاوري 3 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 نوبت دوم 26153 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مديريت آموزشگاهي ويژه هنرستان ها 2 -

محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 25391 دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معماري 6 - خودگردان دانشگاه

 مهندسي معماري 10 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 25392 البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 25393 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي معماري 8 - خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 25394 دانشگاه كاشان مهندسي معماري 6 - خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 25395 رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي معماري 20 - خودگردان دانشگاه

 مهندسي معماري 15 - 
دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان 

خودگردانپرديس  25396 دانشگاه در كرج)  

محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 25397 دانشگاه يزد مهندسي معماري 6 - خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس 
مهندسي معماري گرايش معماري آموزشي  5 - خودگردان دانشگاه

 و فرهنگي
 پرديس خودگردان 25398 تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 4 
فضاهاي درماني ومهندسي معماري گرايش 

 پرديس خودگردان 25399 تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  بهداشتي

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25400 تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش مسكن - 5

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25401 تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  پايداريمهندسي معماري گرايش  - 5

محل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 25402 تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش مهندسي فنّاوري - 4 خودگردان دانشگاه

 پيام نور 25403 عسلويه مركز بين المللي -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  مهندسي معماري 10 - 
 پيام نور 25404 تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي معماري 10 - 
مركز بندر عباس -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مهندسي معماري 15 -   پيام نور 25405
كيشمركز بين المللي  -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مهندسي معماري 15 -   پيام نور 25406
 پيام نور 25407 واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مهندسي معماري 15 - 
 غيرانتفاعي 25408 تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25409 تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  مهندسي معماري 19 - 
 غيرانتفاعي 25410 قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  معماريمهندسي  20 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  مهندسي معماري 20 -  غيرانتفاعي 25411
 غيرانتفاعي 25412 دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25413 مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25414 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مهندسي معماري 18 - 
 غيرانتفاعي 25415 قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25416 مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25417 آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25418 نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25419 تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25420 يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25421 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25422 موسسه غيرانتفاعي آمل مهندسي معماري 5 - 
 غيرانتفاعي 25423 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  مهندسي معماري 20 - 
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  گروه هنر   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1ضريب معماري (كد  - 1352 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 غيرانتفاعي 25424  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  مهندسي معماري 15 - 
 غيرانتفاعي 25425  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25426  شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25427  تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  مهندسي معماري 7 - 
 غيرانتفاعي 25428  جهرم -موسسه غيرانتفاعي انديشه  مهندسي معماري 3 - 
 غيرانتفاعي 25429  قروه -غيرانتفاعي ايرانمهر  موسسه مهندسي معماري 3 - 
 غيرانتفاعي 25430  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25431  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25432  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  مهندسي معماري 5 - 
 غيرانتفاعي 25433  خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25434  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  مهندسي معماري 2 - 
 غيرانتفاعي 25435  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25436  سمنان -غيرانتفاعي رشد دانش موسسه  مهندسي معماري 12 - 
 غيرانتفاعي 25437  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مهندسي معماري 17 - 
 غيرانتفاعي 25438  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25439  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25440  كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان  مهندسي معماري 6 - 
 غيرانتفاعي 25441  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  مهندسي معماري 15 - 
 غيرانتفاعي 25442  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  مهندسي معماري 4 - 
 غيرانتفاعي 25443  كاشان -عالمه فيض كاشاني موسسه غيرانتفاعي  مهندسي معماري 18 - 
 غيرانتفاعي 25444  رشت -موسسه غيرانتفاعي كادوس  مهندسي معماري 8 - 
 غيرانتفاعي 25445  موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد خرمدره) مهندسي معماري 15 - 
 غيرانتفاعي 25446  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  مهندسي معماري 17 - 
 غيرانتفاعي 25447  قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر مهندسي معماري 12 - 
 غيرانتفاعي 25448  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي ليان  مهندسي معماري 8 - 
 غيرانتفاعي 25449  سنندج -موسسه غيرانتفاعي ماد  مهندسي معماري 4 - 
 غيرانتفاعي 25450  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  مهندسي معماري 19 - 
 غيرانتفاعي 25451  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25452  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  مهندسي معماري 14 - 
 غيرانتفاعي 25453  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25454  بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  مهندسي معماري 4 - 
 غيرانتفاعي 25455  اردبيل -موسسه غير انتفاعي سبالن  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25456  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25457  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  مهندسي معماري 11 - 
 غيرانتفاعي 25458  رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  مهندسي معماري 19 - 
 غيرانتفاعي 25459  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25460  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25461  ايالم -غيرانتفاعي باختر  موسسه مهندسي معماري 10 - 
 غيرانتفاعي 25462  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  مهندسي معماري 10 - 
 غيرانتفاعي 25463  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  مهندسي معماري 11 - 
 غيرانتفاعي 25464  المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  مهندسي معماري 2 - 
 غيرانتفاعي 25465  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  مهندسي معماري 7 - 
 غيرانتفاعي 25466  رشت -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي معماري 12 - 
 غيرانتفاعي 25467  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي معماري 11 - 
 غيرانتفاعي 25468  همدان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي معماري 15 - 
 غيرانتفاعي 25469  شيراز -موسسه غيرانتفاعي حافظ  مهندسي معماري 19 - 
 غيرانتفاعي 25470  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25471  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي دانا  مهندسي معماري 4 - 
 غيرانتفاعي 25472  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25473  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  مهندسي معماري 15 - 
 غيرانتفاعي 25474  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مهندسي معماري 10 - 

 غيرانتفاعي 25475  موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرج مهندسي معماري 20 - فقط زن
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  گروه هنر   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1معماري (كد ضريب  - 1352 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 غيرانتفاعي 25476  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  معماريمهندسي  16 - 
 غيرانتفاعي 25477  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر دانش معاصر مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25478  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25479  مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25480  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  مهندسي معماري 8 - 
 غيرانتفاعي 25481  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25482  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب  مهندسي معماري 8 - 
 غيرانتفاعي 25483  بابل -غيرانتفاعي صنعتي مازندران موسسه  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25484  موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس مهندسي معماري 11 - 
 غيرانتفاعي 25485 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  مهندسي معماري 15 - 
 غيرانتفاعي 25486  اصفهان -فنّاوري سپاهان موسسه غيرانتفاعي علوم و  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25487  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25488  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني مهندسي معماري 13 - 
 غيرانتفاعي 25489  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  مهندسي معماري 12 - 
 غيرانتفاعي 25490  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مهندسي معماري گرايش مسكن 20 - 
 غيرانتفاعي 25491  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  مهندسي معماري گرايش مسكن 20 - 

 ) 2معماري (كد ضريب  - 1352
 روزانه 25492  قزوين -خميني (ره ) دانشگاه بين المللي امام  مهندسي معماري منظر 8 -  

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 25493  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي معماري منظر 4 -

 روزانه 25494  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معماري منظر 3 - 
 روزانه 25495  دانشگاه تربيت مدرس منظرمهندسي معماري  2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 25496  دانشگاه تهران مهندسي معماري منظر 6 - 
 روزانه 25497  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي معماري منظر 8 - 
 روزانه 25498  دانشگاه شيراز مهندسي معماري منظر 6 - 
 روزانه 25499  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري منظر 4 - 
 نوبت دوم 25500  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معماري منظر 2 - 

وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
 مشخصات و شرايط دانشگاه

 نوبت دوم 26137  تهران -دبير شهيد رجايي دانشگاه تربيت  مهندسي معماري منظر 4 -

 نوبت دوم 25501  دانشگاه تهران مهندسي معماري منظر 3 - 
 نوبت دوم 25502  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري منظر 3 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

خودگردانپرديس  25503  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معماري منظر 2 -  

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25504  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي معماري منظر 8 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25505  دانشگاه شيراز مهندسي معماري منظر 4 -
 پرديس خودگردان 25506  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري منظر - 4 
 غيرانتفاعي 25507  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مهندسي معماري منظر 20 - 
 غيرانتفاعي 25508  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود  مهندسي معماري منظر 5 - 
 غيرانتفاعي 25509  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  مهندسي معماري منظر 5 - 
 غيرانتفاعي 25510  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  مهندسي معماري منظر 20 - 
 غيرانتفاعي 25511  شيراز -موسسه غيرانتفاعي حافظ  مهندسي معماري منظر 10 - 

 غيرانتفاعي 25512  موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرج مهندسي معماري منظر 20 - فقط زن
 ) 3معماري (كد ضريب  - 1352

 روزانه 25513  دانشگاه قم مهندسي معماري اسالمي 10 -  فقط زن
 روزانه 25514  دانشگاه قم مهندسي معماري اسالمي 10 - فقط مرد
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  گروه هنر   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 3معماري (كد ضريب  - 1352 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 روزانه 25516  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري اسالمي 8 - فقط مرد
 روزانه 25515  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري اسالمي 8 - فقط زن
دومنوبت  25518  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري اسالمي 2 - فقط زن  

 نوبت دوم 25517  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري اسالمي 2 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 25519  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  مهندسي معماري اسالمي 15 - 

 غيرانتفاعي 25520  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي معماري اسالمي 14 - فقط مرد
 انتهاي دفترچه توضيحات در

 فقط زن -
 غيرانتفاعي 25521  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي معماري اسالمي 13 -

 غيرانتفاعي 25522  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مهندسي معماري اسالمي 20 - 
 غيرانتفاعي 25523  خواهران) ـ كرجموسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه  مهندسي معماري اسالمي 20 - فقط زن

 ) 4معماري (كد ضريب  - 1352
 روزانه 25524  دانشگاه تهران مطالعات معماري ايران 4 -  

 روزانه 25525  دانشگاه زابل مطالعات معماري ايران 4 - 
 روزانه 25526  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مطالعات معماري ايران 6 - 
 روزانه 25527  دانشگاه شيراز ايرانمطالعات معماري  10 - 
 روزانه 25528  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور  مطالعات معماري ايران 7 - 
 روزانه 25529  دانشگاه هنر مطالعات معماري ايران 9 - 
 روزانه 25530  دانشگاه هنر اصفهان مطالعات معماري ايران 14 - 
 نوبت دوم 25531  تهراندانشگاه  مطالعات معماري ايران 2 - 
 نوبت دوم 25532  دانشگاه زابل مطالعات معماري ايران 4 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25533  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مطالعات معماري ايران 2 -
 غيرانتفاعي 25534  قم -موسسه غيرانتفاعي هنر و انديشه اسالمي  مطالعات معماري ايران 20 - 
 غيرانتفاعي 25535  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  مطالعات معماري ايران 10 - 

 غيرانتفاعي 25536  موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرج مطالعات معماري ايران 20 - فقط زن
 ) 5معماري (كد ضريب  - 1352

 روزانه 25537  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه  بازسازي پس از سانحه 6 -  
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25538  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بازسازي پس از سانحه 6 -

 ) 6معماري (كد ضريب  - 1352
 روزانه 25539  دانشگاه تهران معماري داخلي 6 -  

 روزانه 25540  دانشگاه هنر معماري داخلي 12 - 
 نوبت دوم 25541  دانشگاه تهران معماري داخلي 4 - 

 معماري داخلي 12 - 
دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان 

  دانشگاه در كرج)
 پرديس خودگردان 25542

 غيرانتفاعي 25543  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  معماري داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 25544  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  معماري داخلي 15 - 
 غيرانتفاعي 25545  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي معماري داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 25546  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  معماري داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 25547  تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  معماري داخلي 10 - 
 غيرانتفاعي 25548  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود  داخليمعماري  10 - 
 غيرانتفاعي 25549  مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  معماري داخلي 10 - 
 غيرانتفاعي 25550  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  معماري داخلي 13 - 
 غيرانتفاعي 25551  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  معماري داخلي 7 - 
 غيرانتفاعي 25552  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  معماري داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 25553  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  معماري داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 25554  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  معماري داخلي 15 - 
 غيرانتفاعي 25555  اصفهان -غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو موسسه  معماري داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 25556  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني معماري داخلي 5 - 



 
 

 455  

 

  گروه هنر   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1هاي تاريخي (كد ضريب مرمت و احياي ابنيه و بافت - 1353

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 25557  دانشگاه يزد هاي تاريخيمرمت و احياي ابنيه و بافت 6 -  

 - 6 
هاي تاريخي مرمت و احياي ابنيه و بافت

 گرايش حفاظت و مرمت ميراث معماري
 روزانه 25558  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

 - 6 
هاي تاريخي مرمت و احياي ابنيه و بافت

 گرايش حفاظت و مرمت ميراث معماري
 روزانه 25559  دانشگاه تهران

 - 5 
هاي تاريخي مرمت و احياي ابنيه و بافت

 گرايش حفاظت و مرمت ميراث معماري
 روزانه 25560  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 7 
هاي تاريخي بافت مرمت و احياي ابنيه و

 گرايش حفاظت و مرمت ميراث معماري
 روزانه 25561  دانشگاه هنر

 - 12 
هاي تاريخي مرمت و احياي ابنيه و بافت

 گرايش حفاظت و مرمت ميراث معماري
 روزانه 25562  دانشگاه هنر اصفهان

 - 6 
هاي تاريخي مرمت و احياي ابنيه و بافت

 گرايش حفاظت و مرمت ميراث شهري
 روزانه 25563  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

 - 6 
هاي تاريخي مرمت و احياي ابنيه و بافت

 گرايش حفاظت و مرمت ميراث شهري
 روزانه 25564  دانشگاه تهران

 - 6 
هاي تاريخي مرمت و احياي ابنيه و بافت

 گرايش حفاظت و مرمت ميراث شهري
 روزانه 25565  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 5 
هاي تاريخي مرمت و احياي ابنيه و بافت

 گرايش حفاظت و مرمت ميراث شهري
 روزانه 25566  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 7 
هاي تاريخي مرمت و احياي ابنيه و بافت

 گرايش حفاظت و مرمت ميراث شهري
 روزانه 25567  دانشگاه هنر

 - 12 
هاي تاريخي و بافت مرمت و احياي ابنيه

 گرايش حفاظت و مرمت ميراث شهري
 روزانه 25568  دانشگاه هنر اصفهان

 نوبت دوم 25569  دانشگاه يزد هاي تاريخيمرمت و احياي ابنيه و بافت 3 - 
 - 2 

هاي تاريخي مرمت و احياي ابنيه و بافت
 گرايش حفاظت و مرمت ميراث معماري

 نوبت دوم 25570  قزوين -(ره ) دانشگاه بين المللي امام خميني 

 - 3 
هاي تاريخي مرمت و احياي ابنيه و بافت

 گرايش حفاظت و مرمت ميراث معماري
 نوبت دوم 25571  دانشگاه تهران

 - 2 
هاي تاريخي مرمت و احياي ابنيه و بافت

 گرايش حفاظت و مرمت ميراث معماري
 نوبت دوم 25572  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 2 
هاي تاريخي مرمت و احياي ابنيه و بافت

 گرايش حفاظت و مرمت ميراث شهري
 نوبت دوم 25573  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

 - 3 
هاي تاريخي مرمت و احياي ابنيه و بافت

 گرايش حفاظت و مرمت ميراث شهري
 نوبت دوم 25574  دانشگاه تهران

 - 2 
هاي تاريخي ابنيه و بافتمرمت و احياي 

 گرايش حفاظت و مرمت ميراث شهري
 نوبت دوم 25575  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

- 2 
هاي تاريخي مرمت و احياي ابنيه و بافت

 گرايش حفاظت و مرمت ميراث شهري
 پرديس خودگردان 25576  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 20 
هاي تاريخي مرمت و احياي ابنيه و بافت

 گرايش حفاظت و مرمت ميراث معماري
 غيرانتفاعي 25577  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس 

 ) 1نمايش عروسكي (كد ضريب  - 1356
 روزانه 25578  دانشگاه تهران نمايش عروسكي 3 -  

 نوبت دوم 25579  دانشگاه تهران نمايش عروسكي 2 - 
 ) 1هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  - 1357

 روزانه 25580  دانشگاه تربيت مدرس كارگرداني نمايش 3 -  
 روزانه 25581  دانشگاه تربيت مدرس كارگرداني نمايش 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 25582  دانشگاه تهران كارگرداني نمايش 3 - 
 روزانه 25583  دانشگاه هنر كارگرداني نمايش 8 - 
 نوبت دوم 25584  دانشگاه تهران كارگرداني نمايش 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25585  دانشگاه تربيت مدرس كارگرداني نمايش 5 -

 كارگرداني نمايش 8 - 
دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 25586  دانشگاه در كرج)
 غيرانتفاعي 25587  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  كارگرداني نمايش 20 - 
 غيرانتفاعي 25588  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  كارگرداني نمايش 20 - 



 
 

 456  

 

  گروه هنر   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  - 1357

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 25589  دانشگاه تربيت مدرس سينما 3 -  
 روزانه 25590  دانشگاه تربيت مدرس سينما 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 25591  دانشگاه تهران سينما 3 - 
 روزانه 25592  دانشگاه هنر سينما 12 - 
 نوبت دوم 25593  دانشگاه تهران سينما 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25594  دانشگاه تربيت مدرس سينما 5 -

 سينما 12 - 
دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 25595  دانشگاه در كرج)
 غيرانتفاعي 25596  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  سينما 19 - 
 غيرانتفاعي 25597  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  سينما 20 - 
 غيرانتفاعي 25598  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  سينما 15 - 
 غيرانتفاعي 25599  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر دانش معاصر سينما 20 - 

 ) 3ضريب هنرهاي نمايشي و سينما (كد  - 1357
شرايط در  -ويژه طالب 

 توليد سيما 2 - فقط مرد -انتهاي دفترچه 
دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران (محل 

 روزانه 25600  تحصيل واحد قم)

 ) 4هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  - 1357
 روزانه 25601  دانشگاه تربيت مدرس ادبيات نمايشي 3 -  
 روزانه 25602  دانشگاه تربيت مدرس ادبيات نمايشي 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 25603  دانشگاه تهران ادبيات نمايشي 3 - 
 روزانه 25604  دانشگاه هنر ادبيات نمايشي 9 - 
 نوبت دوم 25605  دانشگاه تهران ادبيات نمايشي 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25606  مدرسدانشگاه تربيت  ادبيات نمايشي 5 -

 ادبيات نمايشي 8 - 
دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان 

  دانشگاه در كرج)
 پرديس خودگردان 25607

 غيرانتفاعي 25608  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  ادبيات نمايشي 19 - 
 غيرانتفاعي 25609 تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان  ادبيات نمايشي 15 - 
 غيرانتفاعي 25610  قم -موسسه غيرانتفاعي هنر و انديشه اسالمي  ادبيات نمايشي 20 - 
 غيرانتفاعي 25611  شيراز -موسسه غيرانتفاعي هنر  ادبيات نمايشي 20 - 

 ) 5هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  - 1357
 روزانه 25612  دانشگاه تربيت مدرس بازيگري 3 -  
 روزانه 25613  دانشگاه تربيت مدرس بازيگري 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 25614  دانشگاه هنر بازيگري 8 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25615  دانشگاه تربيت مدرس بازيگري 5 -

 بازيگري 8 - 
دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان 

  كرج)دانشگاه در 
 پرديس خودگردان 25616

 غيرانتفاعي 25617  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  بازيگري 19 - 
 غيرانتفاعي 25618  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني بازيگري 12 - 

 ) 6هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  - 1357

شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 25619  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران گرايش نمايشيكنندگي تهيه 3 -  فقط زن -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 25620  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگي گرايش نمايشيتهيه 4 -

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 25621  جمهوري اسالمي ايراندانشگاه صدا و سيماي  كنندگي گرايش آموزشيتهيه 6 -
شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 25622  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگي گرايش نمايشيتهيه 2 -
شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 25623  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگي گرايش آموزشيتهيه 2 -
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  گروه هنر   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 7هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  - 1357

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 25624  ايراندانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي  راديو گرايش نويسندگي 5 -  فقط زن -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 25625  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران راديو گرايش نويسندگي 3 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط مرد -

 روزانه 25626  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگيراديو گرايش سردبيري و تهيه 5 -

شرايط در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -

 روزانه 25627  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگيراديو گرايش سردبيري و تهيه 3 -

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 25628  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران راديو گرايش نويسندگي 2 -
شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 25629  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگيراديو گرايش سردبيري و تهيه 2 -

 ) 1هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358
 روزانه 25630  دانشگاه تربيت مدرس تصوير متحرك (انيميشن) 3 -  
 روزانه 25631  دانشگاه تربيت مدرس تصوير متحرك (انيميشن) 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 25632  دانشگاه تهران تصوير متحرك (انيميشن) 3 - 
 روزانه 25633  دانشگاه هنر تصوير متحرك (انيميشن) 14 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 25634  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران تهيه كنندگي پويانمايي 8 -
 نوبت دوم 25635  تهراندانشگاه  تصوير متحرك (انيميشن) 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 25636  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران تهيه كنندگي پويانمايي 2 -
محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25637  دانشگاه تربيت مدرس تصوير متحرك (انيميشن) 5 -

 تصوير متحرك (انيميشن) 12 - 
دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 25638  دانشگاه در كرج)
 غيرانتفاعي 25639  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  تصوير متحرك (انيميشن) 19 - 
 غيرانتفاعي 25640  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  تصوير متحرك (انيميشن) 8 - 
 غيرانتفاعي 25641  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  (انيميشن)تصوير متحرك  6 - 

 ) 2هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358
 روزانه 25642  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ارتباط تصويري - 9  فقط زن

ويژه فرهنگيان رسمي يا 
پيماني شاغل در وزارت 

 آموزش و پرورش
 روزانه 25643  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  تصويريارتباط  5 -

 روزانه 25644  دانشگاه تربيت مدرس ارتباط تصويري 5 - 
 روزانه 25645  دانشگاه تربيت مدرس ارتباط تصويري 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 25646  دانشگاه تهران ارتباط تصويري 3 - 
 روزانه 25647  دانشگاه سمنان ارتباط تصويري 9 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 25648  تهران -دانشگاه شاهد  ارتباط تصويري 15 -
 روزانه 25649  دانشگاه نيشابور ارتباط تصويري 8 - 
 روزانه 25650  دانشگاه هنر ارتباط تصويري 10 - 
 روزانه 25651  دانشگاه هنر اصفهان ارتباط تصويري 10 - 

 نوبت دوم 25652  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  تصويري ارتباط - 3 فقط زن
وزارت آموزش و پرورش 
تعهد به استخدام پذيرفته 
شدگان و فارغ التحصيالن 

توضيحات در بخش  -ندارد
 مشخصات و شرايط دانشگاه

 نوبت دوم 26138  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ارتباط تصويري 5 -

 نوبت دوم 25653  دانشگاه تهران ارتباط تصويري 2 - 
 نوبت دوم 25654  دانشگاه سمنان ارتباط تصويري 4 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 25655  تهران -دانشگاه شاهد  ارتباط تصويري 8 -
 نوبت دوم 25656  دانشگاه نيشابور ارتباط تصويري 3 - 
 نوبت دوم 25657  اصفهاندانشگاه هنر  ارتباط تصويري 2 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25658  دانشگاه تربيت مدرس ارتباط تصويري 5 -
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  گروه هنر   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 2هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 ارتباط تصويري 3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 25659  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 ارتباط تصويري 10 - 
دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 25660  دانشگاه در كرج)
 غيرانتفاعي 25661  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  ارتباط تصويري 19 - 
 غيرانتفاعي 25662  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  ارتباط تصويري 20 - 
 غيرانتفاعي 25663  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  ارتباط تصويري 16 - 
 غيرانتفاعي 25664  شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم  ارتباط تصويري 20 - 
 غيرانتفاعي 25665  ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  ارتباط تصويري 9 - 
 غيرانتفاعي 25666  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  ارتباط تصويري 10 - 
 غيرانتفاعي 25667  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  ارتباط تصويري 10 - 
 غيرانتفاعي 25668  مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  ارتباط تصويري 20 - 
 غيرانتفاعي 25669  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  ارتباط تصويري 15 - 
 غيرانتفاعي 25670  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  ارتباط تصويري 10 - 
 غيرانتفاعي 25671  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  ارتباط تصويري 20 - 
 غيرانتفاعي 25672  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  ارتباط تصويري 19 - 
 غيرانتفاعي 25673  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  ارتباط تصويري 20 - 
 غيرانتفاعي 25674  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  ارتباط تصويري 20 - 
 غيرانتفاعي 25675  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر دانش معاصر تصويريارتباط  20 - 
 غيرانتفاعي 25676  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  ارتباط تصويري 10 - 
 غيرانتفاعي 25677  شيراز -موسسه غيرانتفاعي هنر  ارتباط تصويري 20 - 

 ) 3هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358
 روزانه 25678  دانشگاه تهران تصويرسازي 3 -  

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 25679  تهران -دانشگاه شاهد  تصويرسازي 10 -
 روزانه 25680  دانشگاه نيشابور تصويرسازي 8 - 
 روزانه 25681  دانشگاه هنر تصويرسازي 10 - 
 روزانه 25682  دانشگاه هنر اصفهان تصويرسازي 12 - 
 نوبت دوم 25683  دانشگاه تهران تصويرسازي 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 25684  تهران -دانشگاه شاهد  تصويرسازي 5 -
 نوبت دوم 25685  دانشگاه نيشابور تصويرسازي 2 - 
 تصويرسازي 3 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 25686  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 تصويرسازي 8 - 
دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 25687  دانشگاه در كرج)
 غيرانتفاعي 25688  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  تصويرسازي 19 - 
 غيرانتفاعي 25689  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  تصويرسازي 11 - 
 غيرانتفاعي 25690  مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  تصويرسازي 10 - 
 غيرانتفاعي 25691  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  تصويرسازي 5 - 
 غيرانتفاعي 25692  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  تصويرسازي 4 - 
 غيرانتفاعي 25693  خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  تصويرسازي 12 - 

 ) 4هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358
 روزانه 25694  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  نقاشي - 22  فقط زن

 روزانه 25695  دانشگاه تربيت مدرس نقاشي 4 - 
 روزانه 25696  دانشگاه تربيت مدرس نقاشي 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 25697  تهراندانشگاه  نقاشي 3 - 
 روزانه 25698  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  نقاشي 12 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 25699  تهران -دانشگاه شاهد  نقاشي 15 -
 روزانه 25700  دانشگاه نيشابور نقاشي 8 - 
 روزانه 25701  دانشگاه هنر نقاشي 11 - 
 روزانه 25702  اصفهاندانشگاه هنر  نقاشي 18 - 
 روزانه 25703  دانشگاه يزد نقاشي 4 - 

 نوبت دوم 25704  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  نقاشي - 10 فقط زن
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  گروه هنر   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 4هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 25705  دانشگاه تهران نقاشي 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 25706  تهران -دانشگاه شاهد  نقاشي 7 -
 نوبت دوم 25707  دانشگاه نيشابور نقاشي 3 - 
 نوبت دوم 25708  دانشگاه هنر اصفهان نقاشي 2 - 
 نوبت دوم 25709  دانشگاه يزد نقاشي 3 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25710  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  نقاشي 5 -

 نقاشي 11 - 
دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 25711  دانشگاه در كرج)
 غيرانتفاعي 25712  تهران -سوره دانشگاه غيرانتفاعي  نقاشي 18 - 
 غيرانتفاعي 25713  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  نقاشي 20 - 
 غيرانتفاعي 25714  مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  نقاشي 12 - 
 غيرانتفاعي 25715  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر دانش معاصر نقاشي 20 - 
 غيرانتفاعي 25716  شيراز -غيرانتفاعي هنر موسسه  نقاشي 20 - 

 ) 5هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358
 روزانه 25717  دانشگاه تهران عكاسي 3 -  

 روزانه 25718  دانشگاه هنر عكاسي 10 - 
 نوبت دوم 25719  دانشگاه تهران عكاسي 2 - 
 عكاسي 10 - 

دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 25720  دانشگاه در كرج)

 غيرانتفاعي 25721  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  عكاسي 19 - 
 غيرانتفاعي 25722  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  عكاسي 20 - 
 غيرانتفاعي 25723  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  عكاسي 10 - 
 غيرانتفاعي 25724  مشهد -اقبال الهوري موسسه غيرانتفاعي  عكاسي 20 - 

 ) 6هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358
 روزانه 25725  دانشگاه هنر مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي 8 -  

 روزانه 25726  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي 6 - 
 روزانه 25727  اصفهاندانشگاه هنر  مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي 15 - 
 روزانه 25728  دانشگاه هنر اسالمي تبريز باستان سنجي گرايش آثار و مواد آلي 6 - 
 روزانه 25729  دانشگاه هنر اصفهان باستان سنجي گرايش آثار و مواد آلي 10 - 
 روزانه 25730  دانشگاه هنر اسالمي تبريز باستان سنجي گرايش آثار و مواد معدني 6 - 
 روزانه 25731  دانشگاه هنر اصفهان باستان سنجي گرايش آثار و مواد معدني 10 - 
 نوبت دوم 25732  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي 2 - 
 نوبت دوم 25733  دانشگاه هنر اسالمي تبريز باستان سنجي گرايش آثار و مواد آلي 2 - 
 نوبت دوم 25734  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مواد معدنيباستان سنجي گرايش آثار و  2 - 
 مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي 2 - 

دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 25735  دانشگاه در كرج)

 ) 7هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358
ساز هوشمندگرايش طراحي شبيه ايهنرهاي رايانه 7 -    روزانه 25736  دانشگاه هنر اسالمي تبريز

 روزانه 25737  دانشگاه هنر اسالمي تبريز ايهاي رايانهگرايش توليد بازي ايهنرهاي رايانه 7 - 
شرايط در انتهاي دفترچه گرايش هنرهاي چند رسانه اي ايهنرهاي رايانه 8 -  روزانه 25738  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

گرايش هنرهاي چند رسانه اي ايهنرهاي رايانه 7 -   روزانه 25739  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
ساز هوشمندگرايش طراحي شبيه ايهنرهاي رايانه 2 -   نوبت دوم 25740  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
 نوبت دوم 25741  تبريزدانشگاه هنر اسالمي  ايهاي رايانهگرايش توليد بازي ايهنرهاي رايانه 2 - 

شرايط در انتهاي دفترچه گرايش هنرهاي چند رسانه اي ايهنرهاي رايانه 2 -  نوبت دوم 25742  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران
گرايش هنرهاي چند رسانه اي ايهنرهاي رايانه 2 -   نوبت دوم 25743  دانشگاه هنر اسالمي تبريز

 ) 1پژوهشي و صنايع دستي (كد ضريب هنرهاي  - 1359
 روزانه 25744  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  پژوهش هنر - 10  فقط زن

 روزانه 25745  دانشگاه تربيت مدرس پژوهش هنر 3 - 
 روزانه 25746  دانشگاه تربيت مدرس پژوهش هنر 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 25747  دانشگاه تهران پژوهش هنر 3 - 
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  گروه هنر   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ) 1هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي (كد ضريب  - 1359 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 25748  دانشگاه سمنان پژوهش هنر 11 - 
 روزانه 25749  زاهدان -سيستان و بلوچستان دانشگاه  پژوهش هنر 11 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 25750  تهران -دانشگاه شاهد  پژوهش هنر 15 -
 پژوهش هنر 9 - 

اهواز (محل تحصيل واحد  -دانشگاه شهيد چمران 
 روزانه 25751  شوشتر دانشكده هنر)

 روزانه 25752  دانشگاه شيراز پژوهش هنر 16 - 
 روزانه 25753  دانشگاه كاشان پژوهش هنر 7 - 
 روزانه 25754  رشت -دانشگاه گيالن  پژوهش هنر 16 - 
 روزانه 25755  بابلسر -دانشگاه مازندران  پژوهش هنر 8 - 
 روزانه 25756  دانشگاه نيشابور پژوهش هنر 8 - 
 روزانه 25757  دانشگاه هنر پژوهش هنر 11 - 
 روزانه 25758  اسالمي تبريز دانشگاه هنر پژوهش هنر 9 - 
 روزانه 25759  دانشگاه هنر اصفهان پژوهش هنر 14 - 
 روزانه 25760  دانشگاه يزد پژوهش هنر 4 - 

 نوبت دوم 25761  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  پژوهش هنر - 5 فقط زن
 نوبت دوم 25762  دانشگاه تهران پژوهش هنر 2 - 
 نوبت دوم 25763  دانشگاه سمنان پژوهش هنر 6 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 25764  تهران -دانشگاه شاهد  پژوهش هنر 8 -
 نوبت دوم 25765  دانشگاه كاشان پژوهش هنر 4 - 
 نوبت دوم 25766  رشت -دانشگاه گيالن  پژوهش هنر 1 - 
 نوبت دوم 25767  بابلسر -دانشگاه مازندران  پژوهش هنر 3 - 
 نوبت دوم 25768  دانشگاه نيشابور پژوهش هنر 3 - 
 نوبت دوم 25769  دانشگاه يزد پژوهش هنر 3 - 
 مجازي 25770  دانشگاه تهران پژوهش هنر 40 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25771  دانشگاه تربيت مدرس پژوهش هنر 5 -

 پژوهش هنر 3 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 پرديس خودگردان 25772  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25773  دانشگاه شيراز پژوهش هنر 6 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25774  بابلسر -دانشگاه مازندران  پژوهش هنر 1 -

 پژوهش هنر 9 - 
دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 25775  دانشگاه در كرج)
 پيام نور 25776  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  پژوهش هنر 10 - 
 مجازي پيام نور 25777  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  پژوهش هنر 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 25778  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 25779  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  پژوهش هنر 19 - 
 غيرانتفاعي 25780  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 25781  يزد -علم و هنر دانشگاه غيرانتفاعي  پژوهش هنر 16 - 
 غيرانتفاعي 25782  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  پژوهش هنر 2 - 
 غيرانتفاعي 25783  شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم  پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 25784  ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  پژوهش هنر 3 - 
 غيرانتفاعي 25785  ساري -غيرانتفاعي روزبهان موسسه  پژوهش هنر 9 - 
 غيرانتفاعي 25786  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  پژوهش هنر 9 - 
 غيرانتفاعي 25787  مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  پژوهش هنر 16 - 
 غيرانتفاعي 25788  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  پژوهش هنر 15 - 
 غيرانتفاعي 25789  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  پژوهش هنر 4 - 
 غيرانتفاعي 25790  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 25791  قم -موسسه غيرانتفاعي هنر و انديشه اسالمي  پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 25792  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  پژوهش هنر 15 - 
 غيرانتفاعي 25793  شيراز -موسسه غيرانتفاعي هنر  پژوهش هنر 20 - 
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  گروه هنر   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي (كد ضريب  - 1359

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 روزانه 25794  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  صنايع دستي - 6  فقط زن
 روزانه 25795  بابلسر -دانشگاه مازندران  صنايع دستي 6 - 
 روزانه 25796  دانشگاه هنر صنايع دستي 12 - 
 روزانه 25797  دانشگاه هنر اصفهان صنايع دستي 20 - 

 نوبت دوم 25798  تهران -الزهرا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه  صنايع دستي - 2 فقط زن
 نوبت دوم 25799  بابلسر -دانشگاه مازندران  صنايع دستي 3 - 
 صنايع دستي 8 - 

دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 25800  دانشگاه در كرج)

 غيرانتفاعي 25801  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  صنايع دستي 17 - 
 غيرانتفاعي 25802  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  صنايع دستي 15 - 
 غيرانتفاعي 25803  قم -موسسه غيرانتفاعي هنر و انديشه اسالمي  صنايع دستي 20 - 

 ) 3هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي (كد ضريب  - 1359
هنر اسالمي گرايش مطالعات تاريخي هنر اسالمي 10 -    روزانه 25804  دانشگاه بيرجند

هنر اسالمي گرايش مطالعات تاريخي هنر اسالمي 9 -   روزانه 25805  دانشگاه نيشابور
هنر اسالمي گرايش مطالعات تاريخي هنر اسالمي 8 -   روزانه 25806  دانشگاه هنر اصفهان

شرايط در انتهاي دفترچه هنر اسالمي گرايش مطالعات كتابت و نگارگري 10 -  روزانه 25807  تهران -دانشگاه شاهد 
هنر اسالمي گرايش مطالعات كتابت و نگارگري 8 -   روزانه 25808  دانشگاه هنر اصفهان
 روزانه 25809  دانشگاه هنر اسالمي تبريز هنر اسالمي گرايش هنر و صنايع چوبي 7 - 
 روزانه 25810  دانشگاه هنر اسالمي تبريز هنر اسالمي گرايش هنر و صنايع فلزي 7 - 
 روزانه 25811  دانشگاه كاشان هنر اسالمي گرايش سفال و سراميك 7 - 
 روزانه 25812  دانشگاه هنر اسالمي تبريز هنر اسالمي گرايش سفال و سراميك 7 - 
 روزانه 25813  دانشگاه تربيت مدرس نقاشي ايراني 4 - 
 روزانه 25814  دانشگاه تربيت مدرس نقاشي ايراني 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 25815  دانشگاه تهران نقاشي ايراني 3 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 25816  تهران -دانشگاه شاهد  نقاشي ايراني 10 -
 روزانه 25817  دانشگاه هنر نقاشي ايراني 9 - 
 روزانه 25818  دانشگاه هنر اسالمي تبريز نقاشي ايراني 9 - 
 روزانه 25819  دانشگاه هنر اصفهان نقاشي ايراني 12 - 
 روزانه 25820  دانشگاه هنر اصفهان تاريخ هنر ايران اسالمي 10 - 
 روزانه 25821  دانشگاه تهران تاريخ هنر جهان اسالم 3 - 
هنر اسالمي گرايش مطالعات تاريخي هنر اسالمي 2 -   نوبت دوم 25822  دانشگاه بيرجند
مطالعات تاريخي هنر اسالميهنر اسالمي گرايش  2 -   نوبت دوم 25823  دانشگاه نيشابور

شرايط در انتهاي دفترچه هنر اسالمي گرايش مطالعات كتابت و نگارگري 8 -  نوبت دوم 25824  تهران -دانشگاه شاهد 
 نوبت دوم 25825  دانشگاه هنر اسالمي تبريز هنر اسالمي گرايش هنر و صنايع چوبي 2 - 
 نوبت دوم 25826  دانشگاه هنر اسالمي تبريز اسالمي گرايش هنر و صنايع فلزيهنر  2 - 
 نوبت دوم 25827  دانشگاه كاشان هنر اسالمي گرايش سفال و سراميك 4 - 
 نوبت دوم 25828  دانشگاه هنر اسالمي تبريز هنر اسالمي گرايش سفال و سراميك 2 - 
دوم نوبت 25829  دانشگاه تهران نقاشي ايراني 2 -   

شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 25830  تهران -دانشگاه شاهد  نقاشي ايراني 8 -
 نوبت دوم 25831  دانشگاه تهران تاريخ هنر جهان اسالم 2 - 
 نقاشي ايراني 5 - 

دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 25832  دانشگاه در كرج)

مطالعات نظري هنر اسالميهنر اسالمي گرايش  15 -   غيرانتفاعي 25833  مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس 
هنر اسالمي گرايش مطالعات تاريخي هنر اسالمي 15 -   غيرانتفاعي 25834  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره 
هنر اسالمي گرايش مطالعات تاريخي هنر اسالمي 1 -   غيرانتفاعي 25835  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك 
هنر اسالمي گرايش مطالعات كتابت و نگارگري 20 -   غيرانتفاعي 25836  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 
 غيرانتفاعي 25837  مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  تاريخ هنر ايران اسالمي 15 - 
 غيرانتفاعي 25838  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  تاريخ هنر ايران باستان 2 - 

توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 25839  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  حكمت هنر اسالمي 15 -
 غيرانتفاعي 25840  قم -موسسه غيرانتفاعي هنر و انديشه اسالمي  تاريخ هنر جهان اسالم 20 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 آموزش محور -

 مجازي غيرانتفاعي 25841  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  هنر اسالميحكمت  20 -
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  گروه هنر   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 4هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي (كد ضريب  - 1359

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 25842  دانشگاه هنر اصفهان مديريت موزه 10 -  

 روزانه 25843  دانشگاه هنر مطالعات موزه 7 - 
 ) 1هنرهاي موسيقي (كد ضريب  - 1360

 روزانه 25844  دانشگاه تهران آهنگسازي 3 -  
 روزانه 25845  دانشگاه هنر (محل تحصيل كرج) آهنگسازي 7 - 
 نوبت دوم 25846  دانشگاه تهران آهنگسازي 2 - 
 آهنگسازي 7 - 

دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 25847  دانشگاه در كرج)

 ) 2هنرهاي موسيقي (كد ضريب  - 1360
 روزانه 25848  دانشگاه تهران نوازندگي موسيقي ايراني 3 -  

 روزانه 25849  دانشگاه هنر (محل تحصيل كرج) نوازندگي موسيقي ايراني 7 - 
 نوبت دوم 25850  دانشگاه تهران نوازندگي موسيقي ايراني 2 - 
 نوازندگي موسيقي ايراني 7 - 

دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 25851  دانشگاه در كرج)

 غيرانتفاعي 25852  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  نوازندگي موسيقي ايراني 20 - 
 ) 3هنرهاي موسيقي (كد ضريب  - 1360

 روزانه 25853  دانشگاه تهران نوازندگي موسيقي جهاني 3 -  
 روزانه 25854  دانشگاه هنر (محل تحصيل كرج) نوازندگي موسيقي جهاني 7 - 
 نوبت دوم 25855  دانشگاه تهران نوازندگي موسيقي جهاني 2 - 
 نوازندگي موسيقي جهاني 7 - 

(محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه هنر 
 پرديس خودگردان 25856  دانشگاه در كرج)

  ) 4هنرهاي موسيقي (كد ضريب  - 1360
 روزانه 25857  دانشگاه تهران شناسي (اتنوموزيكولوژي)موسيقي 4 -  

 روزانه 25858  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي (اتنوموزيكولوژي)موسيقي 6 - 
 روزانه 25859  دانشگاه هنر (محل تحصيل كرج) (اتنوموزيكولوژي)شناسي موسيقي 9 - 
 نوبت دوم 25860  دانشگاه تهران شناسي (اتنوموزيكولوژي)موسيقي 2 - 
 شناسي (اتنوموزيكولوژي)موسيقي 9 - 

دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 25861  دانشگاه در كرج)

 ) 1معماري (كد ضريب هنرهاي ساخت و  - 1361
 روزانه 25862  دانشگاه تربيت مدرس مديريت پروژه و ساخت 4 -  
 روزانه 25863  دانشگاه تربيت مدرس مديريت پروژه و ساخت 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 25864  دانشگاه تهران مديريت پروژه و ساخت 6 - 
 روزانه 25865  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت پروژه و ساخت 8 - 
 روزانه 25866  دانشگاه هنر مديريت پروژه و ساخت 12 - 
 نوبت دوم 25867  دانشگاه تهران مديريت پروژه و ساخت 4 - 
 مجازي 25868  دانشگاه تهران مديريت پروژه و ساخت 35 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25869  مدرسدانشگاه تربيت  مديريت پروژه و ساخت 5 -

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25870  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت پروژه و ساخت 8 -
 غيرانتفاعي 25871  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مديريت پروژه و ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 25872  ايوانكيدانشگاه غيرانتفاعي  مديريت پروژه و ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 25873  تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  مديريت پروژه و ساخت 7 - 
 غيرانتفاعي 25874  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  مديريت پروژه و ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 25875  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  مديريت پروژه و ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 25876  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  مديريت پروژه و ساخت 10 - 
 غيرانتفاعي 25877  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  مديريت پروژه و ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 25878  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  مديريت پروژه و ساخت 10 - 
 غيرانتفاعي 25879 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  مديريت پروژه و ساخت 5 - 
 غيرانتفاعي 25880  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  مديريت پروژه و ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 25881  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  مديريت پروژه و ساخت 20 - 
 مجازي غيرانتفاعي 25882  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مديريت پروژه و ساخت 35 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 25883  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مديريت پروژه و ساخت 10 - آموزش محور



 
 

 463  

 

  گروه هنر   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2هنرهاي ساخت و معماري (كد ضريب  - 1361

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 25884  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 8 -  

 روزانه 25885  كاشاندانشگاه  فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 10 - 
 روزانه 25886  بابلسر -دانشگاه مازندران  فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 8 - 
 روزانه 25887  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 6 - 
 روزانه 25888  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 9 - 
 - 4 

تكنولوژي فناوري معماري گرايش استحكام 
 بخشي بناهاي تاريخي

 روزانه 25889  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
 نوبت دوم 25890  دانشگاه كاشان فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 4 - 
 نوبت دوم 25891  بابلسر -دانشگاه مازندران  فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 2 - 
 نوبت دوم 25892  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 3 - 
 نوبت دوم 25893  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 4 - 
 - 2 

تكنولوژي فناوري معماري گرايش استحكام 
 بخشي بناهاي تاريخي

 نوبت دوم 25894  دانشگاه هنر اسالمي تبريز

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25895  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 8 -
 غيرانتفاعي 25896  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 20 - 

 غيرانتفاعي 25897  موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرج معماري گرايش معماري بيونيكفناوري  20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 25898  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 20 - 

 غيرانتفاعي 25899  رسام (ويژه خواهران) ـ كرجموسسه غيرانتفاعي  فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 20 - فقط زن
 - 20 

تكنولوژي فناوري معماري گرايش استحكام 
 بخشي بناهاي تاريخي

 غيرانتفاعي 25900  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس 

 ) 3هنرهاي ساخت و معماري (كد ضريب  - 1361
 روزانه 25901  دانشگاه ايالم معماري و انرژي 8 -  

 روزانه 25902  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  معماري و انرژي 8 - 
 روزانه 25903  دانشگاه تهران معماري و انرژي 4 - 
 روزانه 25904  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  معماري و انرژي 6 - 
 روزانه 25905  كرمانشاه -دانشگاه رازي  معماري و انرژي 6 - 
 روزانه 25906  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  معماري و انرژي 8 - 
 روزانه 25907  دانشگاه كاشان معماري و انرژي 9 - 
 روزانه 25908  سنندج -دانشگاه كردستان  معماري و انرژي 8 - 
 روزانه 25909  دانشگاه هنر معماري و انرژي 10 - 
 روزانه 25910  دانشگاه هنر اسالمي تبريز معماري و انرژي 8 - 
 روزانه 25911  دانشگاه يزد معماري و انرژي 6 - 
 نوبت دوم 25912  دانشگاه ايالم معماري و انرژي 2 - 
 نوبت دوم 25913  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  معماري و انرژي 2 - 
 نوبت دوم 25914  دانشگاه تهران معماري و انرژي 2 - 
 نوبت دوم 25915  دانشگاه كاشان انرژيمعماري و  7 - 
 نوبت دوم 25916  دانشگاه هنر اسالمي تبريز معماري و انرژي 2 - 
 نوبت دوم 25917  دانشگاه يزد معماري و انرژي 3 - 

محل تحصيل پرديس 
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25918  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  معماري و انرژي 8 -

 غيرانتفاعي 25919  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي معماري و انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 25920  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  معماري و انرژي 5 - 
 غيرانتفاعي 25921  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  معماري و انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 25922  آبيك -موالنا موسسه غيرانتفاعي  معماري و انرژي 4 - 
 غيرانتفاعي 25923  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  معماري و انرژي 15 - 
 غيرانتفاعي 25924  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  معماري و انرژي 20 - 

 غيرانتفاعي 25925  موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرج معماري و انرژي 20 - فقط زن

 ) 4هنرهاي ساخت و معماري (كد ضريب  - 1361
 غيرانتفاعي 25926  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  هامديريت ساخته 20 -  
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  گروه هنر   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1طراحي صنعتي (كد ضريب  - 1362

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 روزانه 25927  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  طراحي صنعتي - 12  فقط زن
 روزانه 25928  دانشگاه تهران طراحي صنعتي 6 - 
 روزانه 25929  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي صنعتي 7 - 
 روزانه 25930  دانشگاه هنر طراحي صنعتي 14 - 
 روزانه 25931  دانشگاه هنر اسالمي تبريز طراحي صنعتي 10 - 

 نوبت دوم 25932  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  طراحي صنعتي - 5 فقط زن
 نوبت دوم 25933  دانشگاه تهران طراحي صنعتي 6 - 
 نوبت دوم 25934  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي صنعتي 4 - 
 نوبت دوم 25935  دانشگاه هنر اسالمي تبريز طراحي صنعتي 2 - 

 طراحي صنعتي 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 25936  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 طراحي صنعتي 14 - 
دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 25937  دانشگاه در كرج)

 غيرانتفاعي 25938  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  طراحي صنعتي 20 - 
 غيرانتفاعي 25939  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  طراحي صنعتي 20 - 
 غيرانتفاعي 25940  تهران -شناختي  موسسه غيرانتفاعي علوم علوم شناختي گرايش طراحي و خالقيت 7 - 

 ) 1فرش (كد ضريب  - 1363
 روزانه 25941  دانشگاه شيراز فرش گرايش پژوهش در فرش 12 -  

 روزانه 25942  دانشگاه هنر فرش گرايش پژوهش در فرش 7 - 
 روزانه 25943  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فرش گرايش پژوهش در فرش 8 - 
 روزانه 25944  دانشگاه هنر اصفهان در فرش فرش گرايش پژوهش 8 - 
 روزانه 25945  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فرش گرايش طراحي 8 - 
 روزانه 25946  دانشگاه بيرجند فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي 9 - 
 روزانه 25947  دانشگاه كاشان فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي 5 - 
 روزانه 25948  دانشگاه هنر اسالمي تبريز رنگرزيفرش گرايش مواد اوليه و  7 - 
 نوبت دوم 25949  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فرش گرايش پژوهش در فرش 2 - 
 نوبت دوم 25950  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فرش گرايش طراحي 2 - 
 نوبت دوم 25951  دانشگاه بيرجند فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي 1 - 
 نوبت دوم 25952  دانشگاه كاشان گرايش مواد اوليه و رنگرزيفرش  2 - 
 نوبت دوم 25953  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي 2 - 
 پرديس خودگردان 25954  دانشگاه شيراز فرش گرايش پژوهش در فرش 4 - 

 ) 1طراحي پارچه و لباس (كد ضريب  - 1364
 دفترچهتوضيحات در انتهاي 

 طراحي پارچه و لباس - 12  فقط زن -
تهران (محل  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 روزانه 25955  تحصيل شعبه اروميه)

 روزانه 25956  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  طراحي پارچه و لباس - 14 فقط زن
 روزانه 25957  دانشگاه هنر طراحي پارچه و لباس 7 - 

 توضيحات در انتهاي دفترچه
 فقط زن -

 طراحي پارچه و لباس - 3
تهران (محل  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 نوبت دوم 25958  تحصيل شعبه اروميه)

 نوبت دوم 25959  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  طراحي پارچه و لباس - 4 فقط زن
 غيرانتفاعي 25960  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  طراحي پارچه و لباس 20 - 
 غيرانتفاعي 25961  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  طراحي پارچه و لباس 20 - 
 غيرانتفاعي 25962  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  طراحي پارچه و لباس 20 - 
 غيرانتفاعي 25963  نوشهر -مارليك موسسه غيرانتفاعي  طراحي پارچه و لباس 20 - 

 غيرانتفاعي 25964  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  طراحي پارچه و لباس 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 25965  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  طراحي پارچه و لباس 20 - 
 غيرانتفاعي 25966  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  طراحي پارچه و لباس 20 - 
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  گروه دامپزشكي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  دامپزشكيهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه كد رشته محل -6جدول شماره 

 ) 1شناسي (كد ضريب انگل - 1501

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 روزانه 25967  دانشگاه اروميه شناسيانگل 5 -  

 روزانه 25968  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيانگل 14 - 
 روزانه 25969  دانشگاه تبريز شناسيانگل 10 - 
 روزانه 25970  دانشگاه زابل شناسيانگل 4 - 
 روزانه 25971  دانشگاه سمنان شناسيانگل 11 - 
 روزانه 25972  دانشگاه شهركرد شناسيانگل 6 - 
 روزانه 25973  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسيانگل 4 - 
 روزانه 25974  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسيانگل 5 - 
 روزانه 25975  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيانگل 4 - 
 روزانه 25976  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسيانگل 5 - 
 نوبت دوم 25977  دانشگاه اروميه شناسيانگل 2 - 
 نوبت دوم 25978  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيانگل 5 - 
 نوبت دوم 25979  دانشگاه تبريز شناسيانگل 6 - 
 نوبت دوم 25980  دانشگاه زابل شناسيانگل 2 - 
 نوبت دوم 25981  دانشگاه سمنان شناسيانگل 8 - 
 نوبت دوم 25982  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسيانگل 2 - 
 نوبت دوم 25983  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيانگل 2 - 

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 25984  دانشگاه تبريز شناسيانگل 10 -

 ) 1فيزيولوژي دامپزشكي (كد ضريب  - 1502
 روزانه 25985  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فيزيولوژي 6 -  

 روزانه 25986  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  فيزيولوژي 8 - 
 روزانه 25987  دانشگاه شيراز فيزيولوژي 3 - 

 محل تحصيل پرديس
 خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25988  دانشگاه شيراز فيزيولوژي 3 -

 ) 1شناسي دامپزشكي (كد ضريب قارچ - 1503
 روزانه 25989  دانشگاه تهران شناسيقارچ 4 -  

 نوبت دوم 25990  دانشگاه تهران شناسيقارچ 2 - 
 ) 1شناسي دامپزشكي (كد ضريب بافت - 1504

 روزانه 25991  دانشگاه اروميه شناسيبافت 8 -  
 روزانه 25992  دانشگاه ايالم شناسيبافت 5 - 
 روزانه 25993  دانشگاه تبريز شناسيبافت 9 - 
 روزانه 25994  دانشگاه شهركرد شناسيبافت 8 - 
 روزانه 25995  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسيبافت 6 - 
 روزانه 25996  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيبافت 4 - 
 نوبت دوم 25997  دانشگاه اروميه شناسيبافت 2 - 
 نوبت دوم 25998  دانشگاه ايالم شناسيبافت 1 - 
 نوبت دوم 25999  دانشگاه تبريز شناسيبافت 6 - 
 نوبت دوم 26000  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيبافت 2 - 

 ) 1شناسي دامپزشكي (كد ضريب باكتري - 1505
 روزانه 26001  دانشگاه اروميه شناسيباكتري 5 -  

 روزانه 26002  دانشگاه ايالم شناسيباكتري 4 - 
 روزانه 26003  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيباكتري 4 - 
 روزانه 26004  دانشگاه تبريز شناسيباكتري 5 - 
 روزانه 26005  دانشگاه زابل شناسيباكتري 5 - 
 روزانه 26006  دانشگاه شهركرد شناسيباكتري 8 - 
 روزانه 26007  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسيباكتري 5 - 
 روزانه 26008  دانشگاه شيراز شناسيباكتري 6 - 
 روزانه 26009  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيباكتري 4 - 
 روزانه 26010  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسيباكتري 6 - 
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  گروه دامپزشكي   1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1شناسي دامپزشكي (كد ضريب باكتري - 1505 ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم
 نوبت دوم 26011  دانشگاه اروميه شناسيباكتري 2 - 
دومنوبت  26012  دانشگاه ايالم شناسيباكتري 1 -   
 نوبت دوم 26013  دانشگاه تبريز شناسيباكتري 3 - 
 نوبت دوم 26014  دانشگاه زابل شناسيباكتري 3 - 
 نوبت دوم 26015  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسيباكتري 2 - 
 نوبت دوم 26016  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيباكتري 2 - 

 ) 1شناسي دامپزشكي (كد ضريب ايمني - 1506
 روزانه 26017  دانشگاه اروميه شناسيايمني 5 -  

 روزانه 26018  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيايمني 5 - 
 نوبت دوم 26019  دانشگاه اروميه شناسيايمني 2 - 

 ) 1بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي (كد ضريب  - 1507
 روزانه 26020  دانشگاه اروميه بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 5 -  

 روزانه 26021  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 8 - 
 روزانه 26022  دانشگاه تبريز بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 3 - 
 روزانه 26023  دانشگاه تخصصي فّناوري هاي نوين آمل بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 10 - 
 روزانه 26024  دانشگاه تهران كيفي مواد غذاييبهداشت و كنترل  4 - 
 روزانه 26025  كرمانشاه -دانشگاه رازي  بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 5 - 
 روزانه 26026  دانشگاه زابل بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 5 - 
 روزانه 26027  دانشگاه سمنان بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 10 - 
 روزانه 26028  دانشگاه شهركرد بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 8 - 
 روزانه 26029  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 4 - 
 روزانه 26030  دانشگاه فردوسي مشهد بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 6 - 
 نوبت دوم 26031  اروميهدانشگاه  بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 2 - 
 نوبت دوم 26032  دانشگاه تبريز بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 2 - 
 نوبت دوم 26033  دانشگاه تخصصي فّناوري هاي نوين آمل بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 5 - 
 نوبت دوم 26034  دانشگاه تهران بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 2 - 
 نوبت دوم 26035  دانشگاه زابل كنترل كيفي مواد غذاييبهداشت و  3 - 
 نوبت دوم 26036  دانشگاه سمنان بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 8 - 
 نوبت دوم 26037  دانشگاه فردوسي مشهد بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 2 - 

محل تحصيل پرديس 
خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 26038  دانشگاه تبريز غذايي بهداشت و كنترل كيفي مواد 3 -

 بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 26039  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 ) 1بيوشيمي باليني (كد ضريب  - 1509
 روزانه 26040  دانشگاه اروميه بيوشيمي باليني 5 -  

 روزانه 26041  دانشگاه تهران بيوشيمي باليني 3 - 
 روزانه 26042  دانشگاه شيراز بيوشيمي باليني 4 - 
 روزانه 26043  دانشگاه فردوسي مشهد بيوشيمي باليني 4 - 
 نوبت دوم 26044  دانشگاه اروميه بيوشيمي باليني 2 - 
دومنوبت  26045  دانشگاه تهران بيوشيمي باليني 2 -   
 نوبت دوم 26046  دانشگاه فردوسي مشهد بيوشيمي باليني 4 - 

 ) 1شناسي (كد ضريب سم - 1510
 روزانه 26047  دانشگاه تهران شناسيسم 3 -  

 روزانه 26048  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيسم 5 - 
 نوبت دوم 26049  دانشگاه تهران شناسيسم 2 - 

 ) 1(كد ضريب پيشگيري بيماري هاي دامي  - 1511
 روزانه 26050  دانشگاه تهران پيشگيري بيماري هاي دامي 4 -  

 نوبت دوم 26051  دانشگاه تهران پيشگيري بيماري هاي دامي 4 - 
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 1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

هاي مختلف درنظر توانند براي اطالع دقيق از شرايط، ضوابط و تسهيالت و شهريهمجاز به انتخاب رشته مي متقاضيان
 رساني موسسات ذيربط مراجعه نمايند.هاي اطالعآموزش عالي به پايگاهها و مؤسسات گرفته شده از سوي دانشگاه

 
1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه

 

دانشگاه ها و مؤسسات رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش در تمام شرايط ادامه تحصيل كاركنان 
آموزش عالي به همراه شرايط اختصاصي تحصيل در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و دانشگاه فرهنگيان براي تمام 

 متقاضيان(آزاد يا كاركنان وزارت آموزش و پرورش)
به شماره 1394/08/10ي (مصوب آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته وزارت علوم تحقيقات، فناور 6. بر اساس ماده 1
التحصيل نگردد ادامه تحصيل وي در نظام نيمسال) فارغ5و) درصورتي كه دانشجوي دوره روزانه در مدت سنوات مجاز (يعني 162902/

ي شاغل . در كد رشته محل هاي روزانه، ويژه فرهنگيان رسمي يا پيمان2شبانه و با اخذ شهريه مصوب هيأت امناء دانشگاه خواهد بود. 
در وزارت آموزش و پرورش، ارايه حكم كارگزيني مبني بر استخدام رسمي يا پيماني در وزارت آموزش و پرورش در زمان ثبت نام در 

: تاريخ صدور حكم استخدام رسمي و يا پيماني داوطلبان بايد قبل از پايان مهلت قانوني 1آزمون (مشروط به تداوم اشتغال). تبصره 
ون باشد در غير اينصورت مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نيستند و در صورت انتخاب و قبولي، ثبت نام در آزم

التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي و نيروهاي قراردادي و ... كه فاقد حكم : معلمان حق2قبولي آنان لغو مي شود. تبصره 
. در صورتي كه 3نتخاب رشته نيستند و در صورت انتخاب، قبولي آنان لغو خواهد شد. كارگزيني رسمي يا پيماني باشند، مجاز به ا

پذيرفته شده در استخدام وزارت آموزش و پرورش باشد، ارايه حكم موافقت با ادامه تحصيل كاركنان (رسمي يا پيماني) از اداره آموزش 
امه تحصيل كاركنان و رعايت مفاد قوانين و دستورالعمل هاي و پرورش محل خدمت خود براساس شرايط مندرج در فرم موافقت با اد

ريزي و توسعه منابع وزارت معاونت برنامه 28/5/1398مورخ  20/710و بخشنامه  17/6/1394مورخ  11/710مربوطه (دستورالعمل شماره 
 2/12/1393مورخ  171مصوبه جلسه  13د با رعايت بن» موافقت با ادامه تحصيل كاركنان«: فرم 1آموزش و پرورش) الزامي است. تبصره 

-سازمان مديريت و برنامه 24/12/1393مورخ  170061) و بخشنامه شماره 26/12/1393مورخ  206شوراي عالي كشور (شماره ابالغي /
و تبصره ريزي و توسعه منابع (منضم به مصوبه هيات دولت) معاونت برنامه 28/5/1398مورخ  20/710ريزي كشور و بخشنامه شماره 

مجلس شوراي اسالمي  11/9/1399پرورش مصوب وقانون تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش 3ذيل ماده 
) صادر خواهد شد. اعمال مدرك مقطع دوم در حكم كارگزيني براي مشاغل 27/10/1399مورخ  47/710(موضوع بخشنامه شماره 

موافقت با ادامه تحصيل «: عدم ارائه فرم 2ني اعتبار در قانون بودجه ساالنه خواهد بود. تبصره بيواحدهاي آموزشي مشروط پيش
نام در آزمون است. لذا در صورتي كه داوطلب بدون داشتن موافقت كتبي توسط محل خدمت به منزله نداشتن شرايط ثبت» كاركنان

: فرم 3تلقي خواهد شد. تبصره  "كان لم يكن"و پذيرفته شود قبولي وي (فرم موافقت با ادامه تحصيل كاركنان) انتخاب رشته نموده 
پيماني) داراي مدرك كارشناسي كه متقاضي تحصيل در رشته امتحاني -براي فرهنگيان (رسمي» موافقت با ادامه تحصيل كاركنان«

ي راهنمايي و مشاوره بوده و در آموزش راهنمايي و مشاوره هستند در صورتي صادر خواهد شد كه مدرك تحصيلي مقطع كارشناس
» موافقت با ادامه تحصيل كاركنان«: صدور فرم 4اند. تبصره پرورش فعاليت داشتهوبا ابالغ مشاور در آموزش 1399-1400سال تحصيلي 

مان بندي مشاغل معلپذير خواهد بود كه با رعايت شرايط و ضوابط مربوط براساس طرح طبقهتوسط محل خدمت به شرطي امكان
: نيروهاي خدماتي و اداري كه داراي كه داراي حكم كارگزيني رسمي و پيماني 5كشور، اعمال مدرك منع قانوني نداشته باشد. تبصره 

پرورش استان وهاي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي هستند كه اداره كل آموزشهستند به شرطي مجاز به انتخاب كد رشته محل
در آزمون، با تغيير رشته شغلي از خدماتي يا اداري به مشاغل آموزشي موافقت نموده و براساس طرح  محل خدمت، قبل از شركت

نام در آزمون و قبولي در كد رشته را نيز صادر نمايد. در غير اين صورت ثبت» موافقت با ادامه تحصيل«بندي مشاغل، فرم طبقه
(رسمي يا پيماني) از » موافقت با ادامه تحصيل«. اخذ فرم  4تلقي خواهد شد.  "كان لم يكن"هاي ويژه فرهنگيان براي اين افراد محل

نمايند الزامي ها و موسسات آموزش عالي كشور پذيرفته شده و تحصيل ميپرورش محل خدمت خود كه در ساير دانشگاهواداره آموزش
شوراي عالي انقالب فرهنگي (شماره ابالغي 26/8/1394مـورخ   771و  23/1/1390مـورخ  221. طبـق مصـوبات جلسـه 5است. 

تواننـد در آزمـون مقـاطع و قبل از آن مي 1391) فرهنگيان داراي مدرك معادل ضمن خدمت سال 1394/9/15د ش مورخ /94/14444
ن هاي مقاطع تحصـيلي باالتر شركت كنند و در صورت قبولي با رعايت آيين نامه شركت دارندگان مدرك معادل و غيررسمي در آزمو

) 28/5/1392مورخ  77633/2شـوراي گسـترش آمـوزش عـالي، (شماره ابالغي  15/4/1392مـورخ  845باالتر مصـوبه جلسـه 



 
 

 468 

 

 1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

. فرهنگياني كه به هر 7ها و موسسات آموزش عالي دولتي يا غير دولتي.. عدم اشتغال به تحصيل در دانشگاه6ادامه تحصيل دهند. 
ها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي يا آزاد به صورت معادل يا ي ارشد و باالتر از دانشگاهنحوي قبال مدرك كارشناس

 هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نيستند. غيرمعادل دريافت نموده و در حكم كارگزيني آنان اعمال شده باشد، مجاز به انتخاب رشته
سال سابقه خدمت اداري يا آموزشي در وزارت  3در صورت داشتن حداقل » ويژه فرهنگيان«هاي تحصيلي . پذيرفته شدگان رشته8

: طول مدت سنوات تحصيل دانشجويان متعهد 1توانند با رعايت ساير ضوابط و مقررات تحصيل نمايند. تبصره پرورش، ميوآموزش
آنان جهت ادامه تحصيل، قابل احتساب  التحصيل از دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، جزء سابقه خدمت اداري و آموزشيخدمت فارغ

سال سابقه خدمات  3پرورش كه حداقل و: دانشجويان متعهد خدمت و مستخدمين رسمي و پيماني جديد آموزش2نيست. تبصره 
 هاي ويژه فرهنگيان نيستند. پرورش نداشته باشند مجاز به انتخاب كد رشته محلواداري يا آموزشي در وزارت آموزش

پذير قانون مديريت خدمات كشوري امكان 70و  61، 60پرورش با رعايت مفاد ماده وتحصيل فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش . ادامه9
خواهد بود. تبصره: با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري و ممنوعيت اعطاي ماموريت آموزشي، فرهنگيان محترم در خارج از 

قانون مديريت خدمات كشور، اعطاي ماموريت  61امه تحصيل دهند و به استناد تبصره ذيل ماده توانند ادساعات اداري موظف خود مي
. عالوه بر شرايط و ضوابط اختصاصي ياد 10آموزشي صرفا در چارچوب ضوابط مربوط، فقط براي ايثارگران واجد شرايط مقدور است. 

و اين دفترچه كه همه داوطلبان ملزم به رعايت آن  1ه شماره شده، رعايت شرايط عمـومي و سـاير ضـوابط كلي مندرج در دفترچ
. چنانچه فردي با ارايه اطالعات نادرست، پذيرفته شود و يا متعاقب آن مشـخص شود كه 11هستند، براي فرهنگيان نيز الزامي است. 

شود و حسب مورد مكلف به وي لغو مي شرايط الزم را نداشته است در هر مرحله از تحصيل و يا حتي پس از فراغت از تحصيل، قبولي
سال  27پيماني) -. حداكثر سابقه خدمتي جهت ادامه تحصيل فرهنگيان (رسمي12پرداخت خسارت هاي ناشي از آن خواهـد بـود. 

ب پرورش تعهد خدمت به استناد قانون متعهدين خدمت مصوو: افرادي كه قبال به آموزش1است. تبصره  31/6/1400تمام تا تاريخ 
قانون  3اند چنانچه در زمان شروع به تحصيل، تعهد اوليه آنان (موضوع سند تعهد ماده مجلس شوراي اسالمي سپرده 8/3/1369

هاي قانون مزبور) براي ادامه تحصيل در دوره 4متعهدين خدمت) به اتمام نرسيده باشد ملزم به سپردن تعهد خدمت مجدد (طبق ماده 
بايد قبل از شروع به تحصيل، تعيين تكليف شوند. در غير اين حضوري و مجازي هستند. ليكن ساير تعهدات ميروزانه، شبانه و نيمه

: فرهنگياني كه تعهد استخدامي (اوليه) نداشته و يا تعهد مذكور را به 2تلقي خواهد شد. تبصره  "كان لم يكن"صورت قبولي فرد 
ع سند تعهد ريزنمره و سند تعهد ماموريت تحصيلي) باقي مانده باشد، ادامه تحصيل اند، حتي اگر ساير تعهدات (موضواتمام رسانده

قانون متعهدين خدمت  4و 3اين افراد برابر مقررات آموزشي وزارت علوم (آموزش رايگان) خواهد بود و اخذ سند تعهد موضوع ماده 
است)، موضوعيت ندارد. الزم به ذكر است كه اينگونه  (به استثناي تعهد موضوع آموزش رايگان كه متولي آن دانشگاه محل تحصيل

پرورش، نسبت به تعيين تكليف ثانويه قبلي (موضوع اسناد تعهد ريزنمره و ماموريت تحصيلي با وافراد، بايد با مراجعه به آموزش
شوند، مجاز به التحصيل ميفارغ 31/6/400. دانشجويان سال آخر مقطع كارشناسي كه تا تاريخ 13پرداخت خسارت)، اقدام نمايند.

التحصيل نشده هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان رسمي پيماني هستند؛ ليكن افرادي كه به هر دليل تا مهلت مقرر، فارغانتخاب رشته
هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان، مخصوص شاغالن رسمي يا پيماني . كليه رشته14تلقي خواهد شد.  "كان لم يكن"باشند، قبولي آنان 

التدريس، پرورش است لذا ساير داوطلبان اعم از قراردادي، تطبيقي نهضت سوادآموزي، شركتي، معلمان حقوجد شرايط آموزشوا
ها نبوده و در هاي مدارس غير انتفاعي، داوطلبان آزاد و ... مجاز به انتخاب اين رشتهالتدريسيآموزشياران نهضت سوادآموزي، حق

مسئوليت هر گونه پذيرش دانشجوي آزاد دردوره شبانه و مجازي به . 15بولي آنان لغو خواهد شد. صورت انتخاب و قبول شدن، ق
گونه پذيرفته شدگان و دانشجويان شبانه ومجازي گونه تعهدي براي استخدام اينپرورش هيچ و عهده دانشگاه بوده و آموزش

يي درشهرتهران، چنانچه نتايج آزمون مزبور ازسوي سازمان سنجش قبل . با توجه به استقرار دانشگاه تربيت دبير شهيد رجا16 ندارد.
از ساماندهي  نيروي انساني در سطح استانها و شروع سال تحصيلي در مدارس اعالم گردد. در صورت امكان و با موافقت اداره كل 

ت افراد پذيرفته شده(صرفاً دوره روزانه آموزش و پرورش استان محل خدمت مبدا صرفا براي تحصيل (حداكثر دو سال) با انتقال موق
هاي استان تهران (در صورت نياز) مساعدت الزم به عمل فرهنگيان رسمي وپيماني) به مناطق آموزشي شهر تهران و يا شهرستان

ايجاد  . مسـوليت ناشـي از عـدم رعايـت ضوابط عمومي و اختصاصي به عهده داوطلب است و هيچگونه حقي براي وي17خواهد آمد. 
صرفاً فرهنگيان داراي حكم كارگزيني با نوع استخدام رسمي كه داراي رشته شغلي هنرآموز بوده و درحال حاضر در . 18 نمي كند.

مديريت آموزشگاهي «هاي مربوط به  رشته محلنمايند، مجاز به انتخاب كد رشتهها خدمت ميپست مدير و يا معاون فني هنرستان
تند. اعمال مدرك تحصيلي اين گونه پذيرفته شدگان، بعداز فراغت از تحصيل تابع ضوابط و مقررات مربوط هس» هاويژه هنرستان

. دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي براي دانشجويان كارشناسي 19 نمايد.باشد و تحصيل در اين رشته حقي براي افراد ايجاد نميمي
 ) از ارايه هرگونه خوابگاه معذور است. ارشد روزانه و يا شبانه (اعم از فرهنگي و آزاد
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  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  
  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه

ubonab.ac.ir استان	آذربايجان شرقي * دانشگاه بناب 

برتر پذيرفته شدگان آزمون كارشناسي ارشد طبق شيوه نامه استعدادهاي درخشان دانشگاه، كمك هزينه ويژه مالي اعطا خواهد  %10بناب به دانشگاه 	شرايط عمومي :
  كرد.

  مي باشد.به دليل محدوديت خوابگاه ملكي خواهران اعطاي خوابگاه با اولويت بندي انجام مي شود و براي برادران خوابگاه خودگردان 	شرايط خوابگاه :
  04137745000	تلفن:	-جنب پليس راه  -ابتداي بزرگراه واليت -بناب -آذربايجان شرقي		نشاني:

www.tabrizu.ac.ir استان	آذربايجان شرقي * دانشگاه تبريز 

قدي اعطا دانشگاه تبريز به حايزين رتبه هاي برتر آزمون كارشناسي ارشد، مجموعه اي از تسهيالت ويژه آموزشي و پژوهشي و رفاهي به همراه جوايز ن -1		شرايط عمومي :
، حمايت و حفظ حايزين رتبه هاي شيوه نامه جذب "مي كند. داوطلبان گرامي جهت آگاهي از جزييات نحوه ارايه اين تسهيالت متنوع و ميزان جوايز نقدي مي توانند به 

مراجعه نمايند كه از طريق تارنماي رسمي گروه حمايت از استعداد درخشان دانشگاه  "برتر كنكور سراسري و فارغ التحصيالن ممتاز جهت ادامه تحصيل در دانشگاه تبريز
يان رشته هاي علوم دامي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي اهر دانشگاه تبريز به اطالع متقاض -2در دسترس عموم قرار دارد.  dotsa.tabrizu.ac.irتبريز به آدرس 

  يسر خواهد بود.رساند كه محل تحصيل آنها دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي اهر واقع در شهرستان اهر مي باشد و اسكان دانشجويان در خوابگاه خودگردان ممي
  04133393647		تلفن:	-بهمن  29بلوار  -خيابان امام خميني -تبريز	نشاني:

www.azaruniv.ac.ir استان	تبريز -آذربايجان شرقي * دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  

  04134327535		تلفن:	-مراغه  -كيلومتري جاده تبريز 35تبريز 	نشاني:
www.sut.ac.ir استان	تبريز -آذربايجان شرقي * دانشگاه صنعتي سهند  

سرويس اياب و ذهاب دانشجويان به صورت مشاركتي توسط بخش خصوصي از محل ميدان راه آهن تبريز تا دانشگاه برقرار مي باشد. -1شرايط عمومي : 	شرايط عمومي :
شهريه هر نيمسال -2. دانشجو الزم است آشنايي كافي با كاربري رايانه و اينترنت و دسترسي به اينترنت پرسرعت داشته باشد-1شرايط دوره هاي آموزش الكترونيكي: 

امكانات رفاهي شامل -4كالسهاي درسي به صورت الكترونيكي در محيط چندرسانه اي ارايه مي شود. -3در ابتداي نيمسال اخذ شده و امكان استرداد آن وجود ندارد. 
كنكور كارشناسي ارشد در هر رشته گرايش:  5تا  1ين رتبه هاي بين حايز-1خوابگاه، وام و ... به اين قبيل دانشجويان تعلق نميگيرد. تسهيالت ويژه دانشجويان ممتاز: 

ريال در بدو  20000000كنكور كارشناسي ارشد در هر رشته گرايش: پرداخت مبلغ  10تا  6حايزين رتبه هاي بين  -2ريال در بدو ورود  25000000پرداخت مبلغ 
(مطابق رتبه بندي بايگاه  10و دانشگاه هاي صنعتي داراي رتبه تا  20از دانشگاههاي جامع داراي رتبه تا داوطلبيني كه دوره كارشناسي پيوسته خود را در يكي -3ورود 

داوطلبيني كه دوره -4ريال در بدو ورود  15000000به اتمام رسانده اند: پرداخت مبلغ  17) با معدل كل باالي  https://ur.isc.gov.irاستنادي جهان اسالم به آدرس 
(مطابق رتبه بندي بايگاه استنادي جهان اسالم به آدرس  10و دانشگاههاي صنعتي داراي رتبه تا  20پيوسته خود را در يكي از دانشگاههاي جامع داراي رتبه تا كارشناسي 

https://ur.isc.gov.ir  داوطلبيني كه دوره كارشناسي پيوسته خود  ريال در بدو ورود تبصره: به 10000000به اتمام رسانده اند: پرداخت مبلغ  16) با معدل كل باالي
) https://ur.isc.gov.ir(مطابق رتبه بندي بايگاه استنادي جهان اسالم به آدرس  10و دانشگاه هاي صنعتي داراي رتبه تا  20را در يكي از دانشگاههاي جامع داراي رتبه تا 

 15000000در دوره كارشناسي به ترتيب مبلغ  16و  17ه راه مي يابند درصورت داشتن معدل كل باالي به اتمام رسانده اند و از طريق پذيرش استعداد درخشان به دانشگا
ريال براي دانشجويان رتبه اول هر رشته گرايش در هر ورودي حداكثر تا دو  10000000پرداخت مبلغ  -5ريال در بدو ورود پرداخت مي گردد.  10000000ريال و 

  واحد درسي در نيمسال. 9و انتخاب حداقل  17قل معدل نيمسال مشروط به داشتن حدا
  شرايط خوابگاه: با توجه به محدوديت امكانات، به دانشجويان نوبت دوم خوابگاه تعلق نخواهد گرفت.	شرايط خوابگاه :

  04133459137		تلفن:	-شهر جديد سهند  -تبريز 	نشاني:
www.maragheh.ac.ir استان	دانشگاه مراغهآذربايجان شرقي *  

  04137274893		تلفن:	-ميدان مادر  -اتوبان اميركبير  -مراغه 	نشاني:
www.tabriziau.ac.ir استان	آذربايجان شرقي * دانشگاه هنر اسالمي تبريز 

  04135297501		تلفن:	-ميدان حكيم نظامي  -خيابان آزادي  -تبريز 	نشاني:
osve.ac.ir استان	تبريز -غيرانتفاعي اسوه معاصر  آذربايجان شرقي * موسسه 

  04136665602, 04136665603, 04136665604		تلفن:	-خيابان سبالن  -كوي الهيه  -به طرف باغميشه  -ميدان شهيد فهميده  -تبريز 	نشاني:
alghadir.ac.ir استان	تبريز -آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي الغدير 

درصدي به دانشجويان شاهد و 100ارايه تخفيف  -2ممتاز بر اساس مقررات داخلي موسسه تمهيداتي در تخفيف شهريه اعمال ميگردد به دانشجويان  -1		شرايط عمومي :
ان استفاده امك -5ارايه غذاي گرم يارانه اي برابر آيين نامه وزارتي  4-تسهيالت پرداخت وام شهريه به دانشجويان بر اساس مقررات صندوق رفاه دانشجويان  -3ايثارگر 

  از مجالت و كتب بصورت نسخه چاپي و الكترونيكي
  ارايه خوابگاه خود گردان به دانشجويان دختر و معرفي دانشجويان پسر به خوابگاههاي خودگردان	شرايط خوابگاه :

  04133120113		تلفن:	- 398قطعه -كوي سپهر-روبروي كوي استانداري  -خيابان استاندارد  -2وليعصر(عج)  -تبريز	نشاني:
chnaihe.ac.ir استان	تبريز -آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان  

غربال گري ساالنه  -3علمي مانند :(بوفه بدون فروشنده ، كتابخانه باز )  -نوآوري هاي فرهنگي  -2بهره مندي از استادان مجرب دانشگاه هاي معتبر .  -1		شرايط عمومي :
كالس هاي  -5كانون ها و انجمن هاي فعال علمي و هنري براي دانشجويان  -4پزشكي و روان پزشكي رايگان و معرفي دانشجويان در صورت لزوم به پزشكان متخصص 

رت علوم و تحقيقات به دانشجويان در ارايه تسهيالت كمك هزينه شهريه صندوق رفاه از محل تخصيص اعتبار از سوي وزا -6مجهز به سيستم هاي ديتا پروژكتور و رايانه 
تشويق و راهنمايي و حمايت اوليه  -8شركت در بازديدها ، اردوهاي علمي و سمينارها و همايش هاي برگزارشده در موسسه به صورت رايگان  -7هر نيمسال تحصيلي 

شود براي دانشجويان برتر علمي و ورزشي كه از طرف موسسه هر سال اعالم مي مزاياي ويژه در نظر گرفته شده -9چاپ كتاب هاي دانشجويان نويسنده و محقق و استادان 
  برگزاري كارگاه هاي آموزشي رايگان در هر سال تحصيلي با همكاري انجمن هاي علمي و كانون هاي دانشجويي-10

  04133368865, 04133369244	تلفن:	- 22پالك  -آبان  13مابين كوي بزرگمهر و  -پاستور جديد  -آبرسان  -تبريز	نشاني:



 
 

 470  

 

  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.shamsist.ac.ir استان	تبريز -آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي علم و فّناوري شمس  

دانشجوياني كه در رشته هاي -2براي دانشجويان شاغل به تحصيل رتبه اول تا سوم هر نيمسال تحصيلي تخفيف در شهريه تحصيلي منظور خواهد شد. -1	شرايط عمومي :
اعطاي وام دانشجويي مطابق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان -3ورزشي داراي مقام هاي ملي، كشوري و يا استاني هستند از تخفيف شهريه تحصيلي برخوردار خواهند شد 

نترنت بي سيم رايگان جهت استفاده دانشجويان موسسه مجهز به اي-5همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران براي پرداخت شهريه خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگران -4
  به لحاظ موقعيت مكاني موسسه، دسترسي به وسايل نقليه عمومي آسان و سريع مي باشد.-6مي باشد. 

  موسسه جهت رفاه حال دانشجويان، راهنمايي هاي الزم را براي استفاده از خوابگاه هاي خودگردان معمول خواهد داشت.	شرايط خوابگاه :
  04133863474	تلفن:	- 266پالك  -خيابان مائده -خيابان نور  -ياغچيان  -تبريز	نشاني:

www.ucna.ac.ir استان	تبريز -آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  

هاي علمي و ورزشي در سطح استان و برگزيدگان جشنوارهدانشجويان داراي فعاليت  1-1گردد: هاي ذيل لحاظ ميطبق مصوبه هيأت امناء تخفيف - 1	شرايط عمومي :
وام كمك شهريه كوتاه مدت و امكان تقسيط شهريه از طرف موسسه به كليه دانشجويان متقاضي  -2دانشجويان ممتاز  1-3دانشجويان شاهد و ايثارگر  1-2كشور 

هاي جامع امكان حضور در دوره -4يابد. وام كمك شهريه براي دانشجو اختصاص مي در صورت تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويي، -3يابد. اختصاص مي
به دانشجوياني كه با انجام پروژه تحقيقاتي در طول تحصيل مقاالتي را در مجالت معتبر علمي به چاپ  -5توانمندسازي (آمادگي بازار كار) و دريافت گواهي نامه مربوطه. 

ارايه مشاوره  -7گذار و عضو هيأت مديره صندوق پژوهش پارك علم و فناوري است. اين موسسه سرمايه -6ل پاداش پرداخت خواهد شد. برسانند تا سقف ده ميليون ريا
ترسي هزار جلد كتاب چاپي و ديجيتالي و دس 70وجود كتابخانه مجهز تخصصي با دارا بودن بيش از  -8تحصيلي و خانوادگي رايگان توسط كلينيك مشاوره دانشگاه. 

 باشدثبت نام در دفتر تهران نيز امكان پذير مي -10كليه دانشجويان تحت پوشش بيمه حوادث دانشجويي قرار خواهند گرفت.  -9رايگان به بانك اطالعاتي جامع مقاالت. 
  ارايه خوابگاه به صورت خودگردان براي برادران و خواهران.	شرايط خوابگاه :

  04134421999	تلفن:	- 1283پالك  -بعد از تقاطع دامپزشكي -آهن راهخيابان  -تبريز 	نشاني:
raberashidi.ac.ir استان	تبريز -آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد  

تا سوم تخفيف شهريه در نظر گرفته براي رتبه هاي اول -2سالن هاي ورزشي و استخر بهره مند خواهد شد. -دانشجويان از امكانات رفاهي شامل غذا  -	شرايط عمومي :
برخورداري كليه دانشجويان از مزاياي بيمه  -4تحقيقات و فن آوري -ارايه تسهيالت مناسب جهت پرداخت وام شهريه از طريق صندوق رفاه وزارت علوم  -3ميشود. 

  ارايه خدمات مشاوره تحصيلي و خانواده توسط مشاور موسسه -5حوادث دانشجويي 
, 04136687593, 04136665138	تلفن:	- 7روبروي سبالن  -خيابان سبالن -جنب اداره گاز  -كوي باغميشه  -ميدان شهيد فهميده  -تبريز	نشاني:

04136684234  
www.roshdiyeh.ac.ir استان	تبريز -آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي رشديه  

، دارندگان عناوين ورزشي منطقه اي و كشوري، حافظان قرآن كريم و نيز فارغ التحصيالن 18تخفيف شهريه: براي كليه دانشجويان ممتاز با معدل باالي -1	شرايط عمومي :
 شود.رفاه دانشجويان پرداخت ميوام شهريه براساس ضوابط صندوق -2موسسه رشديه كه در مقطع باالتر اين موسسه پذيرفته شوند، براساس ضوابط تخفيف داده مي شود. 

  دانشجويان متقاضي استفاده از خوابگاه، به خوابگاه هاي مورد تاييد دانشگاه تبريز معرفي خواهند شد.	شرايط خوابگاه :
  04151051, 04151051201	تلفن:	- 3خيابان فرشته -فرشته جنوبي  -اتوبان پاسداران  -تبريز	نشاني:

www.seraj.ac.ir استان	تبريز -آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي سراج  

  استقرار موسسه در مركز شهر با دسترسي آسان به مناطق مختلف شهر ...	شرايط عمومي :
  04135572830	تلفن:	-كوچه اراك  -خيابان امام خميني (ره)  -تبريز 	نشاني:

mizan.ac.ir استان	تبريز -آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي ميزان  

همكاري -3سلف سرويس،بوفه بدون فروشنده،كتابخانه،قرايتخانه،سالن ورزشي و ... -2سرويس اياب وذهاب رايگان ازميدان راه آهن تامحل دانشگاه -1		شرايط عمومي :
شهريه براي دانشجويان ممتازعلمي،قهرمانان تخفيف -4شهيد،كميته امدادحضرت امام (ره)،بهزيستي و ... درخصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش  بنياد با

  ارايه مشاوره تحصيلي وخانواده براي دانشجويان عزيز-6امكان پرداخت اقساطي شهريه درطول ترم -5ورزشي و ... 
  04132890007		تلفن:	-مجتمع آذربايجان - 6روبروي شهرداري منطقه  -اي به طرف سازمان فني و حرفه -راه آهن  -تبريز	نشاني:

www.urmia.ac.ir استان	آذربايجان غربي * دانشگاه اروميه 

  04432752843		تلفن:	- 5181857561پرديس نازلو.كد پستي -جاده سرو 11كيلومتر -اروميه		نشاني:
uut.ac.ir استان	آذربايجان غربي * دانشگاه صنعتي اروميه 

محدود در اختيار دانشجويان غير بومي با اولويت دانشجويان ممتاز قرار مي دهد. ساير دانشجويان در دانشگاه صنعتي اروميه سراي ملكي به صورت 	شرايط خوابگاه :
  ميليون ريال به ازاي هر نيمسال است. 10سراهاي خودگردان اسكان داده خواهند شد كه شهريه آنها به صورت ساالنه افزايش مي يابد و حداقل 

  04431980285		تلفن:	-ابتداي جاده بند -اروميه		نشاني:
www.uca.ac.ir استان	اروميه -آذربايجان غربي * موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  

به  -2در صد شهريه ثابت برخوردار خواهند شد  20-30-50دانشجويان رتبه اول ، دوم و سوم هر ترم آموزشي اين موسسه بترتيب از تخفيف -1		شرايط عمومي :
دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث  -3كمك شهريه از طرف صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تعلق خواهد گرفت  دانشجويان واجد شرايط وام

  به كليه قهرمانان اول ورزشي تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت.-4برخوردار خواهند شد 
  خوابگاههاي خود گردان اسكان دهد و هزينه آن به عهده خود دانشجو خواهد بود.اين موسسه تالش خواهد كرد همه دانشجويان را در 	شرايط خوابگاه :

  04433829974, 04433828351, 04433827771		تلفن:	- 201شماره  -روبروي مجتمع فرهنگي شمس  -بلوار شهيد باهنر  -اروميه 		نشاني:
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  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.afagh.ac.ir استان	اروميه -آذربايجان غربي * موسسه غيرانتفاعي آفاق  

تخفيف ويژه براي قهرمانان ورزش، علمي و فرهنگي و  -2به دانشجويان واجد شرايط بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويي وام تعلق خواهد گرفت. -1		شرايط عمومي :
شهريه با معرفي از طرف موسسه و با شرايط عالي بر اساس توافق نامه با بانك هاي عامل در هر ترم وام قرض الحسنه  -3درصد شهريه تحصيلي  100تا  50هنري از 

خفيف شهريه ت -5دانشجويان واجد شرايط از وام بال عوض صندوق خيريه امام جواد (ع) موسسه نيز برخوردار خواهند شد.  -4بدون سپرده گذاري پرداخت مي گردد. 
  براي نفرات برتر هر رشته و مقطع

  خوابگاه هاي خودگردان داخل شهر و طرف قرارداد دانشگاه معرفي خواهند شددانشجويان به بهترين 	شرايط خوابگاه :
  04432259591, 04432259590	تلفن:	-جنب خيابان مديريت  -بلوار شهيد دستغيب (خيابان مافي)  -اروميه 		نشاني:

www.kamal.ac.ir استان	اروميه -آذربايجان غربي * موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  
 امكان استفاده از كالسهاي آنالين در شرايط شيوع بيماري كرونا با بهره گيري از اينترنت پرسرعت و برنامه هاي پيشرفته جهت تشكيل كالس -1		عمومي :شرايط 
ب براي تشكيل كالس با موسسه داراي سه طبقه مناس--3دانشجويان ممتاز و ورزشكاران با توجه به مصوبات هيات موسس داراي تخفيف شهريه مي باشند .-2مجازي)

امكانات بهرمندي از تسهيالت صندوق رفاه دانشجويان براي تمامي دانشجويان ميسر است -4دسترسي آسان از طريق تمامي وسايل نقليه عمومي شهري مي باشد .
بهرمندي از تسهيالت فرزندان -6دانشجويان ميسر است .گردشگري علمي و تفريحي و ورزشي براي ارتقاء سطح علمي و افزايش روحيه ورزشي  -استفاده از ژتون غذا -5

تشكيل كارگاههاي آموزشي و دوره هاي آموزشي خاص براي  -8داراي اينترنت و سايت كامپيوتري مجهز براي انتخاب واحد و انجام امورات الزم ....  -7شاهد و ايثارگر
داراي كتابخانه مجهز(دسترسي به ليست كتابها از طريق اينترنت) - 11زاري جشن هاي دانشجويي برگ -10تشكيل سمينارهاي علمي معتبر در سطح استان -9دانشجويان 

  info@kamal.ac.irمعرفي به خوابگاههاي معتبر استان كه مجوز دانشگاه اروميه را دارند . ايميل :-12-
  04433477058, 04433477059		تلفن:	- 186پالك  -جنب بيمارستان فوق تخصصي شمس  -بلوار دكتر بهشتي (دانشكده)  -اروميه 		نشاني:

www.saba.ac.ir استان	اروميه -آذربايجان غربي * موسسه غيرانتفاعي صبا  
 )خوابگاه خودگردان براي2درصد داده مي شود.  50و  75، 100)در پايان هر ترم به دانشجويان رتبه اول تا سوم تخفيف در شهريه ثابت به ترتيب 1		شرايط عمومي :

) به دانشجويان واجد شرايط وام كمك شهريه از طرف صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تعلق 3خواهران و برادران با اخذ هزينه تامين خواهد شد. 
  ويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد.)دانشج5)موسسه داراي امكانات رفاهي از قبيل رستوران، بوفه، سايت اينترنتي و كتابخانه مي باشد.  4خواهد گرفت. 

  04433489067, 04433477176, 04433471067	تلفن:	- 12پالك  -بلوارجام جم  -بلوار شهيد بهشتي  -اروميه 		نشاني:
www.efc.ac.ir استان	اروميه -آذربايجان غربي * موسسه غيرانتفاعي علم و فن  

  04432554090	تلفن:	-جنب شهرك آلمان آباد  -دريا (چي چست) جاده  4كيلومتر  -اروميه 		نشاني:
www.meraj.ac.ir استان	سلماس -آذربايجان غربي * موسسه غيرانتفاعي معراج علم  

  04435253655	تلفن:	-روبروي پارك مولوي  -خيابان شهيد چمران  -سلماس	نشاني:
miaad.ac.ir استان	مهاباد -ميعاد  آذربايجان غربي * موسسه غيرانتفاعي 

  04442350671	تلفن:	-خيابان مردوخ  -خيابان محمد قاضي  -مهاباد 	نشاني:
www.uma.ac.ir استان	اردبيل -اردبيل * دانشگاه محقق اردبيلي  

درصد كل ظرفيت روزانه رشته و مقطع  15ميليون ريال به داوطلبان كارشناسي ارشد به مدت يك سال كه رتبه كمتر از  3پرداخت مقرري ثابت ماهيانه 	شرايط عمومي :
درصد كل ظرفيت روزانه رشته و مقطع قبولي را كسب نمايند  25را بدون اعمال سهميه كسب نمايند. اعطاي رايگان خوابگاه دانشجويي به دانشجوياني كه رتبه كمتر از 

دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي -2جاده پارس آباد به اردبيل. 17كيلومتر  -مغان دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي مغان:پارس آباد-1نشاني دانشكده هاي اقماري: 
  دانشكده فناوريهاي نوين نمين:شهرستان نمين،خيابان دانشگاه - 3مشكين شهر:مشكين شهرروستاي نصير آباد 

به دانشجويان دوره نوبت -نيمسال تحصيلي خوابگاه دولتي واگذار خواهد شد.ارشد چهار هاي موجود در شهر اردبيل براي دانشجويان كارشناسيدانشكده	شرايط خوابگاه :
به تمامي دانشجويان دورة روزانه -هاي اقماري دانشكده فناوريهاي نوين نمين: دوم (شبانه) در صورت امكان و فراهم شدن، خوابگاه غيردولتي واگذارخواهدشد. دانشكده

باشد. در صورت امكان، بخشي از هزينه خوابگاه به دانشجو ه كشاورزي و منابع طبيعي مشكين :فاقد امكانات خوابگاه دولتي ميخوابگاه دولتي واگذار خواهد شد. دانشكد
  فقط به دانشجويان خواهر روزانه خوابگاه دولتي واگذار خواهد شد.-پرداخت خواهد شد. دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي مغان: 

  04531505000	تلفن:	-دانشگاه محقق اردبيلي  -خيابان دانشگاه انتهاي  -اردبيل 		نشاني:
www.www.www استان	اردبيل -اردبيل * موسسه غير انتفاعي سبالن  

  شرايط عمومي :
  04533517373	تلفن:	-سمت راست كوچه سوم  -خيابان باقري زنده دل -باالتر از ميدان برادران شهيد رجبي -مخابرات  -شهرك كشاورزي -اردبيل 		نشاني:

www.ihemardabili.ac.ir استان	اردبيل -اردبيل * موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  
  04533518357		تلفن:	-خيابان بوستان  -شهرك كارشناسان  - 2فاز -اردبيل 		نشاني:

www.ui.ac.ir استان	اصفهان * دانشگاه اصفهان 
در روزهاي شنبه تا چهارشنبه استفاده نمايند.  "گردد صرفاغذاي دانشجويي كه قيمت آن هر ساله توسط صندوق رفاه تعيين ميتوانند از دانشجويان مي -1		شرايط عمومي :

نه استعمال در اين دانشگاه به عنوان دانشگاه عاري از دخانيات، با استعمال هرگو -2چند رستوران آزاد با ارايه غذاهاي متنوع همه روزه در دانشگاه فعال است).  "(ضمنا
  شود.مواد دخاني برابر مقررات برخورد مي

دانشجويان پذيرش -1ارشد: كارشناسي مقطع در لبنان دانشگاه با مشترك در دوره» عربي-ادبيات تطبيقي فارسي«رشته  در دانشجو پذيرش ضوابط و شرايط خاص: شرايط
بوده سال 2 ارشد كارشناسي دوره طول -3.است ضروري فارسي و عربي ادبيات و زبان با كافي آشنايي -2.گرفت خواهد انجام مصاحبه طريق از و متمركز نيمه صورت به
صورت به  رساله -4واحدهاي درسي نيمسال سوم، در دانشگاه اصفهان ارائه مي شود. .پرداخت خواهند تحصيل به لبنان دانشگاه در را اول تحصيلي سال فقط دانشجويان و

از و اصفهان دانشگاه از مشترك ارشد كارشناسي مدرك دوره، اتمام از پس دانشجويان -5.شد و در دانشگاه اصفهان دفاع خواهد تدوين لبنان دانشگاه استادان با مشترك
دو برعهده جانبه دو صورت به خوابگاه و تحصيلي هاي هزينه و بود خواهد دانشجويان عهده به ويزا، بيمه، مسافرت، هاي هزينه -6.نمود خواهند دريافت لبنان دانشگاه
مقررات و قوانين لحاظ از مرد داوطلبان و باشد 1400 سال ارشد كارشناسي دوره ورودي آزمون راهنماي دفترچه در مندرج شرايط تمام حايز بايد داوطلب -7.است دانشگاه
تمام در دانشجويان -9.بود خواهند اصفهان دانشگاه در حضور به ملزم تحصيل از فراغت جهت دانشجويان -8.باشند نداشته تحصيل ادامه براي قانوني منع عمومي وظيفه
  .باشند مي لبنان دانشگاه و اصفهان دانشگاه انضباطي و دانشجويي آموزشي، مقررات و ضوابط قوانين، رعايت به ملزم تحصيل مدت

هاي دانشگاه، اولويت اسكان با دانشجويان مجرد جديد الورود محدوديت ظرفيت خوابگاهبا توجه به  -2اين دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي است.  -1	شرايط خوابگاه :
دانشگاه تعهدي براي تامين -4نفره مي باشد.  6نفره و دختران  4هاي خوابگاه پسران به صورت با توجه به كمبود ظرفيت، وضعيت اسكان در اتاق -3غيربومي است. 

كيلومتر است ندارد، اما  100بورسيه، پرديس، مجازي و دانشجوياني كه مسافت محل زندگي شان تا دانشگاه اصفهان كمتر از  خوابگاه دانشجويان نوبت دوم، شاغل،
 -5 ي دوم مهر ماه، نسبت به اولويت بندي اين دانشجويان و واگذاري خوابگاه اقدام خواهد كرد.درصورت وجود ظرفيت و پس از اسكان دانشجويان واجد شرايط، از هفته

با توجه به شرايط فوق العاده شيوع  -6نيمسال است.  4ي صندوق رفاه دانشجويان، حداكثر زمان استفاده از خوابگاه و ساير تسهيالت رفاهي (وام و تغذيه) مطابق با بخشنامه
هاي آزاد تابع مقررات و ضوابط ابالغي از طرف ستاد و رستورانهاي دانشجويي ها و استفاده از سلفها به صورت حضوري، اسكان دانشجو در خوابگاهكرونا، برگزاري كالس

  باشند.هاي بهداشتي و الزامات مركز بهداشت دانشگاه ميملي كرونا است و همة دانشجويان موظف به رعايت پروتكل
  03137932128	تلفن:	-اصفهان خيابان هزارجريب 		نشاني:



 
 

 472  

 

  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.iut.ac.ir استان	اصفهاناصفهان * دانشگاه صنعتي  

حصيلي با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه هاي دانشجويي دانشكده فني و مهندسي گلپايگان، تخصيص خوابگاه براساس رتبه كنكور و معدل ترم هاي ت	شرايط خوابگاه :
  صورت خواهد گرفت.

  03133912300	تلفن:	-اداره تحصيالت تكميلي  -ساختمان مركزي -دانشگاه صنعتي اصفهان	نشاني:
www.ashrafi.ac.ir استان	اصفهان -اصفهان * دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  

رعايت كامل شيونات اسالمي و انقالبي در طول تحصيالت براي تمام دانشجويان  -1شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاه غيردولتي شهيد اشرفي اصفهاني 	شرايط عمومي :
دانشجويان از وام هاي اختصاص داده -3رعايت حجاب كامل اسالمي توسط دانشجويان دختر، در محيط دانشگاه و خارج از دانشگاه كامال الزامي است. -2الزامي است. 

  شده از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مطابق ضوابط در صورت تامين اعتبار بهره مند خواهند شد.
تمام دانشجويان دختر غير بومي به طور خود گردان و از طريق بخش خصوصي تامين گرديده است. اسكان دانشجويان دختر غيربومي جديد خوابگاه براي 		شرايط خوابگاه :

  باشد.الورود در خوابگاه ها براي نيمسال اول و دوم الزامي است. اين دانشگاه داراي كليه امكانات رفاهي، فرهنگي، ورزشي، علمي و پژوهشي مي 
  03136502821, 03136502820, 03136510553		تلفن:	- 8179949999كدپستي -بلوار قائم جنوبي  -سپاهان شهر  -جاده شيراز  5كيلومتر -اصفهان 		نشاني:

www.shbu.ac.ir استان	اصفهان -اصفهان * دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  

دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين نامه هاي  •رعايت شيونات اسالمي و پوشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان الزامي است.  •	:شرايط عمومي 
جويان براي پرداخت شهريه مي دانش •دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار خواهند بود.  •مصوب وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و دانشگاه را رعايت نمايد. 

درصورت انصراف، دانشجو موظف  •توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري(درصورت تأمين بودجه از طرف صندوق رفاه) استفاده نمايند. 
استفاده از امكانات رفاهي خودگردان از قبيل استفاده از سلف سرويس(براي  •. است خسارت وارده به دانشگاه را مطابق ضوابط وزارت علوم،تحقيقات و فناوري پرداخت نمايد

  ناهار) با پرداخت هزينه يارانه اي مربوطه ميسر است.
ستاد پانسيون خودگردان براي دانشجويان دختر شهرستاني درحد محدود و با پرداخت هزينه مربوطه امكان پذير است.همچنين براي ساير دانشجويان،  •	:شرايط خوابگاه 

  اسكان دانشگاه همكاري الزم را براي تأمين مسكن در سطح شهر بهارستان انجام مي دهد.
  03136862175, 03159790, 03136862172	تلفن:	-بهشت بلوار  -شهر جديد بهارستان  -اصفهان 		نشاني:

www.icqt.ac.ir استان	اصفهان * دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان 

آموزشي اين دانشگاه براي برادران محيط  -2باشند.  عملي داشتهداوطلبان الزم است به دين مبين اسالم، فقه شيعه و اصل واليت فقيه، اعتقاد و التزام  -1		شرايط عمومي :
با توجه به هدف اين دانشگاه در  -3ها و ضوابط پرورشي دانشگاه براي كليه دانشجويان الزامي است. نامهباشد و رعايت مقررات، آيينو خواهران به صورت مجزا مي

بدون طرح و مدل، مانتو و شلوار بلند با رنگ تيره، كفش ساده با رنگ تيره و همچنين ، استفاده از حجاب برتر (چادر مشكي ساده »تربيت نيروهاي كارآمد براي تبليغ دين«
داوطلبان برادر موظف به رعايت ظواهر شرعي چهره و همچنين عدم استفاده از لباس هاي -4عدم استفاده از هرگونه آرايش) براي كليه دانشجويان خواهر الزامي مي باشد. 

كليه دانشجويان  -6كليه داوطلبان بايد از سالمت كامل جسماني و رواني، دارا بودن قدرت تكلم، بينايي و شنوايي كامل برخوردار باشند.  -5 مروج فرهنگ بيگانه مي باشند.
ها و موسسات آموزش شگاهاين دانشگاه با انتقال و مهماني دانشجويان خود به ساير دان -7درصد تخفيف در شهريه وابسته برخوردار خواهند بود 30رشته شيعه شناسي از 

تحصيل در اين دانشگاه بر اساس تجربيات و دستاوردهاي علمي و دانشگاهي و حوزوي و برابر ضوابط و مقررات وزارت علوم تحقيقات و فناوري  -9نمايد. عالي موافقت نمي
امكان  -12دانشجويان حايز شرايط، وام تحصيلي تعلق خواهد گرفت.  در صورت تخصيص وام دانشجويي از طرف صندوق رفاه، به -11التحصيالن،. باشد و به فارغمي

توانند كليه دانشجويان تحت پوشش بيمه حوادث دانشجويي خواهند بود . همچنين دانشجويان مي-13پرداخت شهريه بصورت اقساطي براي كليه دانشجويان ميسر مي باشد. 
  يند.يك وعده غذاي گرم با يارانه ي دانشجويي دريافت نما

  اين دانشگاه فاقد خوابگاه مي باشد.	شرايط خوابگاه :
  03133372020		تلفن:	-ابتداي خيابان شهيدان غربي  -بزرگراه شهيد خرازي  -اصفهان		نشاني:

www.kashanu.ac.ir استان	اصفهان * دانشگاه كاشان 

هر سال توسط صندوق رفاه تعيين مي گردد صرفا در روزهاي شنبه تا چهارشنبه برابر ضوابط دانشجويان مي توانند از غذاي دانشجويي كه قيمت آن در  -1		شرايط عمومي :
درصد يارانه)مي توانند از تغذيه استفاده 50درصد هزينه تمام شده(با لحاظ حدود 50دانشجويان نوبت دوم(شبانه) با پرداخت حدود  -2و مقررات مربوطه استفاده نمايند. 

مطابق با بخشنامه  -4ه از ناهاردر غذاخوري هاي دانشگاه براي كليه دانشجويان و صبحانه و شام صرفا براي دانشجويان خوابگاهي فراهم است. امكان استفاد -3نمايند. 
دانشجويان اتباع روزانه --5نيمسال تحصيلي است.  4صندوق رفاه دانشجويان، زمان استفاده از خوابگاه و ساير تسهيالت رفاهي(وام و تغذيه) براي دانشجويان ارشد حداكثر 

دانشجويان واجد شرايط از مزاياي وام تحصيلي، وام ازدواج، وام وديعه مسكن و وام ضروري بر اساس ميزان اعتبار تخصيص  -6مي توانند از تسهيالت مصوب استفاده نمايند. 
دانشجويان از  -8ندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند شد. دانشجويان نوبت دوم(شبانه) از مزاياي وام شهريه ص -7يافته برخوردار خواهند شد. 

دانشجويان شهريه پرداز درصورت دارا  - 9تسهيالت بيمه حوادث دانشجويي و مسيوليت مدني ، خدمات درمانگاهي ، مشاوره و روانشناختي تحصيلي برخوردار مي باشند. 
يق و حمايت مالي ويژه دانشجويان شهريه پرداز مورد حمايت قرار مي گيرند. به دانشجويان تحت پوشش سازمان هاي حمايتي بودن شرايط مندرج در دستورالعمل تشو

  درصد كمك هزينه شهريه تعلق مي گيرد. 15سازمان بهزيستي)  -(كميته امداد امام خميني 
دارد و دانشجويان واجد شرايط با پرداخت اجاره بهاي تعيين شده توسط دانشگاه مي توانند از  براي دانشجويان روزانه خوابگاه به صورت محدود وجود-1	شرايط خوابگاه :

خوابگاه دختران به صورت خودگردان داخل دانشگاه و خوابگاه پسران به صورت  -2خوابگاه استفاده كنند و دانشگاه تعهدي نسبت به خوابگاه دولتي در تمام سنوات ندارد. 
دانشگاه تعهدي براي تامين خوابگاه دانشجويان نوبت دوم(شبانه)، شاغل، بورسيه،پرديس، مجازي و  -3ارج از دانشگاه تحت نظر دانشگاه مي باشد. خودگردان داخل يا خ

ن واجد شرايط ، از هفته كيلومتر است ندارد اما در صورت وجود ظرفيت و پس از اسكان دانشجويا100دانشجوياني كه مسافت محل زندگيشان تا دانشگاه اصفهان كمتر از 
با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه هاي دانشگاه، اولويت -4دوم مهر ماه نسبت به اولويت بندي اين دانشجويان و واگذاري خوابگاه با هزينه مصوب اقدام خواهد شد. 

  ست.اين دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي ا-5اسكان با دانشجويان مجرد جديدالورود غير بومي است. 
  03155912241		تلفن:	-بلوار قطب راوندي  -كاشان 	نشاني:
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  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.aui.ac.ir استان	اصفهان * دانشگاه هنر اصفهان 

  دانشگاه هنر اصفهان فاقد خوابگاه دولتي مي باشد.	شرايط خوابگاه :
  03136249840	تلفن:	- 1744صندوق پستي  -چهارراه خاقاني  -خيابان حكيم نظامي -اصفهان		نشاني:

www.bonyan.ac.ir استان	شاهين شهر اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي بنيان  

پرسرعت در تمامي wirelessواينترنت  ITهاي مجهز براي دانشجويان دختر وپسر به صورت خودگردان، مجهز به سيستم كامل اين موسسه داراي خوابگاه		شرايط عمومي :
باشد. همچنين از امور فرهنگي، مشاوره و پژوهشكده و سلف سرويس هاي كمك آموزشي مانند ويديو پرژكتور ميسالن مطالعه، سلف، دستگاه نقاط، كتابخانه به همراه

داني به عمل مي  صيلي قدربرخوردار است. در ضمن به دانشجويان ممتاز در حوزه آموزش و فعال در حوزه فرهنگي ونيز دانشجويان پژوهشگر فعال در پايان هر نيمسال تح
  آيدو به كليه دانشجويان ممتاز فضاي مطالعه مجزا داده مي شود.

  03145223774, 03145223236, 03145220511		تلفن:	- 234پالك -شرقي 6فرعي  -خيابان مخابرات  -شاهين شهر  -اصفهان 		نشاني:
www.jdeihe.ac.ir استان	اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  

تخفيف  -تقسيط شهريه دانشجويان در طول دوران تحصيل  -برخورداري از مزاياي وام شهريه در چارچوب سهم تخصيصي از صندوق رفاه دانشجويان 	شرايط عمومي :
موسسه تحصيل نمايند از تخفيف شهريه ثابت طبق دانشجوياني كه دو مقطع متوالي را در اين  -نامه شهريه به دانشجويان ممتاز اول تا سوم در هر نيمسال مطابق آيين

مندي دانشجويان بهره –نامه مصوب موسسه تخفيف به دانشجويان داراي رتبه در مسابقات علمي، فرهنگي و ورزشي با توجه به آيين-آييننامه موسسه برخوردار خواهند بود. 
مندي بهره –پوشش كميته امداد امام خميني، بهزيستي، بنياد شهيد و دانشجويان با شرايط خاص. ايجاد تسهيالت جهت دانشجويان تحت  -از اينترنت پر سرعت رايگان 

سرويس  -سازي افراد براي اشتغال در طول تحصيل هاي مهارتي جهت آمادهبرگزاري دوره -دانشجويان از مراكز آموزشهاي تخصصي جهاددانشگاهي با تخفيف مناسب 
دانشجويي از  -امكانات رفاهي -اي، آزمايشگاهها و كارگاههاي پيشرفته مندي دانشجويان از كتابخانه ديجيتال، سايتهاي مجهز رايانهبهره –اياب و ذهاب از نقاط مختلف 

  .برخورداري از مشاورين آموزشي، روانشناسي، فرهنگي و اجتماعي -قبيل سلف سرويس با نرخ دانشجويي و سالنهاي ورزشي 
  .استفاده از خوابگاههاي دانشجويي خودگردانامكان 	شرايط خوابگاه :

  03133667261	تلفن:	- جنب پارك بهشت -خيابان جابر انصاري -اصفهان		نشاني:
www.sina.ac.ir استان	كاشان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي سينا  

مو سسه با بنياد شهيد و امور ايثارگران، كميته امداد -2دانشجويان اعطاء مي گردد. به دانشجويان متقاضي واجد شرايط، وام شهريه از سوي صندوق رفاه -1	شرايط عمومي :
  امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي و... در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پو شش همكاري دارد.

  خواهد آمد. خوابگاه: هماهنگي الزم به منظور تأمين خوابگاه براي پذيرفته شدگان به عمل	شرايط خوابگاه :
  03155535480		تلفن:	- 35حكمت  -بلوار قطب راوندي  -كاشان 	نشاني:

www.safahan.ac.ir استان	اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي صفاهان  

  03137776557, 03137776556, 03137777110	تلفن:	-خيابان جانبازان  -سه راه سيمين  -بلواركشاورز -اصفهان		نشاني:
www.aghigh.ac.ir استان	شاهين شهر اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي عقيق  

  03145224790, 03145366201		تلفن:	- 35و  33هاي پالك -غربي 11فرعي  -بلوار شهيد بهشتي(مخابرات سابق)  -شاهين شهر  -اصفهان		نشاني:
feiz.ac.ir استان	كاشان -كاشاني اصفهان * موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض  

همكاري با كميته امداد امام، بنياد شهيد و امور  -3اعطاي وام بلند مدت صندوق رفاه در صورت درخواست  -2پرداخت شهريه به صورت اقساط  -1		شرايط عمومي :
  گردد مياين موسسه داراي سلف بوده و يك نوبت غذاي گرم با قيمت يارانه توزيع  -4ايثارگران و سازمان بهزيستي در خصوص شهريه دانشجويان تحت پوشش 

  خوابگاهها خودگردان ميباشد و با هماهنگي موسسه اسكان داده خواهد شد.	شرايط خوابگاه :
  03155433074		تلفن:	-بلوار امام رضا (ع)  5كيلومتر  -كاشان 	نشاني:

www.naghshejahan.ac.ir استان	اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  

پرداخت شهريه خانواده هاي شهدا، جانبازان و ايثارگران توسط بنياد شهيد و -3تسهيالت وام شهريه دانشجويي -2پرداخت شهريه به صورت اقساطي -1		شرايط عمومي :
ايانه اي مجهز و كامل امكانات آزمايشگاهي، كارگاهي و ر- 6جوايز نقدي براي بروندادهاي پژوهشي -5تخفيف شهريه به دانشجويان برتر هر دوره -4امور ايثارگران 

شركت دادن دانشجويان در -9وجود كتابخانه مجهز و امكان ارتباط با كتابخانه هاي دانشگاههاي مجاور -8برگزاري دوره ها و كارگاه هاي تخصصي مرتبط با رشته ها -7
بهره مندي از مزاياي بيمه - 12اي و مورد تاييد اداره بهداشت وجود سلف(ناهارخوري) با قيمت يارانه -11در دسترس بودن اينترنت بي سيم - 10طرح هاي پژوهشي 

تخفيف شهريه متناسب با اينترنت -16هاي مجازي با زير ساخت مناسب وجود سامانه برگزاري كالس-14وجود باشگاه ورزشي مجهز -13حوادث براي كليه دانشجويان 
  مصرفي دانشجويان

  خوابگاه هاي خودگردان تسهيل اقامت دانشجويان در	شرايط خوابگاه :
, 03136826056, 03136826050		تلفن:	- 1001پالك -خيابان شهيد جعفر مراديان  -خيابان فروردين غربي  -خيابان وليعصر (عج) -بهارستان -اصفهان 		نشاني:

03136826057  
www.nourdanesh.ac.ir استان	ميمه -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي نور دانش  

) دانشجويان رتبه هاي اول، دوم وسوم از تخفيف شهريه بهره 2) تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي و رايانه اي و اينترنت بي سيم در موسسه داير است . 1	:شرايط عمومي 
از طريق صندوق رفاه دانشجويان ) موسسه پيگيري هاي الزم جهت دريافت كمك هزينه تحصيل (وام شهريه دانشجويي) براي كليه دانشجويان واجد شرايط 3مند مي شوند. 

) همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران 5) سرويس اياب و ذهاب و وعده ناهار دانشجويي با نرخ مصوب مناسب براي دانشجويان مهيا مي باشد. 4به عمل خواهد آورد. 
) ارايه كارگاه هاي 7با كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي.  ) طرف قرار داد6درصد.  25در خصوص پرداخت شهريه ايثارگران با درصد جانبازي باالي 

) نشاني: استان  10) دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند بود. 8تخصصي و صدور گواهينامه معتبر بين المللي با همكاري ارگان هاي ذيربط. 
  لوار دانش.اصفهان، شهرستان ميمه، ميدان اصفهان، ب

  ) موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر ميباشد.1	شرايط خوابگاه :
  03145427603, 03145427602, 03145427601	تلفن:	-بلوار دانش  -ميدان اصفهان  -ميمه 	نشاني:

www.hashtbehesht.ac.ir استان	اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  

) همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران درخصوص 3برخوردار خواهند شد.  %60) دانشجويان داراي رتبه اول تا سوم هر ترم از تخفيف شهريه تا سقف 1	شرايط عمومي:
)دانشجويان از مشاورين تحصيلي،روانشناختي، 5گيرد. ) وام كمك شهريه به دانشجويان واجد شرايط تعلق مي 4پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگر. 

)اياب و ذهاب 7) تجهيزات و امكانات ورزشي،رايانه اي مورد نياز و اينترنت بي سيم در محل موسسه 6بهداشتي و پزشكي مجرب به صورت رايگان بهره مند خواهند شد. 
  .و تسهيالت الزم جهت رفت و آمد

  داراي خوابگاه خودگردان جهت دانشجويان دختر و پسر مي باشد.اين موسسه  )1		شرايط خوابگاه:
  03136540168		تلفن:	-گذاري (جنب اداره گمرك) روبروي اداره شماره -بعد از پل راه آهن  -جاده اصفهان شيراز  6كيلومتر -خيابان هزار جريب  -اصفهان 		نشاني:
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  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.amesf.ac.ir استان	اصفهان -المهدي مهر اصفهان * موسسه غيرانتفاعي  

شهريه ثابت برخوردار خواهند شد . به دانشجويان  %50و  %60،  %70دانشجويان رتبه اول ، دوم و سوم هر سال تحصيلي اين موسسه به ترتيب از تخفيف 	شرايط عمومي :
ريه دوره تحصيلي دانشجوي واجدالشرايط بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويي وام شهريه تعلق مي گيرد، به عالوه بر اساس تفاهم نامه همكاري با بانك عامل ، شه

و بهزيستي در خصوص پرداخت متقاضي با معرفي نامه از طرف موسسه به صورت وام قرض الحسنه پرداخت مي گردد . همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران، كميته امداد 
  ره،پزشك،اردوهاي علمي،تفريحي و ... بهره مند خواهند شددانشجويان از امكانات رفاهي شامل : يك نوبت غذاي يارانه اي ، بيمه حوادث،مشاو –شهريه 

  خوابگاه خودگردان ويژه خواهران	شرايط خوابگاه :
  03136507900	تلفن:	-سمت راست  -انتهاي بلوار غدير -سپاهان شهر -اصفهان 		نشاني:

payamgolp.ac.ir استان	گلپايگان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي پيام  

سوي صندوق دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم در هر نيمسال از پرداخت درصدي از شهريه معاف خواهند بود. دانشجويان از وام هاي اختصاص داده شده از 	شرايط عمومي :
  رفاه دانشجويان مطابق ضوابط بهره مند خواهند شد. موسسه داراي امكانات رفاهي، فرهنگي و ورزشي است.

  داراي خوابگاه براي دانشجويان دختر و خوابگاه خودگردان براي دانشجويان پسر است.موسسه 	شرايط خوابگاه :
, 03157243245, 03157243244	تلفن:	- 87717179صندوق پستي  - 8771667596كد پستي  -جاده خمين2كيلومتر -ميدان معلم  -گلپايگان 	نشاني:

03157243246  
www.daneshpajoohan.ac.ir استان	اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو اصفهان *  

ارايه تسهيالت مناسب  -2تخفيف ويژه دانشجويان ممتاز (نفرات اول ،دوم و سوم هر ترم و مقطع تحصيلي) بر اساس آيين نامه دانشجويان ممتاز موسسه  -1	شرايط عمومي :
) IASTEاخل و خارج از كشور(معرفي دانشجويان ممتاز به كميته تبادل دانشجويان د -3جهت پرداخت وام شهريه از طريق صندوق رفاه وزارت علوم،تحقيقات و فناوري 

دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابتهاي علمي،فرهنگي،هنري و ورزشي در سطح ملي يا استاني حايز رتبه اول تا سوم گردند از تخفيف ويزه  -4جهت دوره هاي كارآموزي 
اين  -7همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران  -6به رتبه هاي برتر ورودي موسسه تخفيف ويژه در ثبت نام اولين نيمسال تعلق مي گيرد.  -5برخوردار خواهند شد. 

  كليه خدمات آموزشي موسسه به صورت اينترنتي انجام مي شود. -8موسسه برنامه انتقالي به ساير موسسات آموزش عالي ديگر را ندارد. 
  موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان شهرستاني مي باشد.	خوابگاه :شرايط 
  03137779914	تلفن:	-جنب بانك رفاه كارگران  -نبش چهار راه مفتح  -بلوار كشاورز  -اصفهان		نشاني:

raghebisf.ac.ir استان	اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  

تخفيف شهريه براي دانشجوياني كه در بيش از يك مقطع در اين  -وجود وعده ناهار گرم با هزينه دانشجويي  -سرويس اياب ذهاب دانشجويان وجود 		شرايط عمومي :
هاي آموزشي و وجود اينترنت رايگان، سايت هاي مجهز كامپيوتري، كتابخانه ديجيتال، آزمايشگاه -تخفيف شهريه براي دانشجويان رتبه برتر  -موسسه تحصيل كنند. 

  امكان تقسيط شهريه -برخورداري از وام شهريه  -تحقيقاتي مجهز، مشاوره رايگان، سالن ورزشي 
  معرفي به خوابگاه هاي خودگردان	شرايط خوابگاه :

  03133687703, 03133687702, 03133687701		تلفن:	-خيابان بسيج  2كيلومتر  -خيابان امام خميني (ره)  -ميدان جمهوري  -اصفهان 		نشاني:
www.sepehr.ac.ir استان	اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي سپهر دانش معاصر 

) اين مركز مجهز به فضاي آموزشي غيراستيجاري، كتابخانه 2شوند. ) دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال طبق ضوابط از تخفيف شهريه برخوردار مي1		شرايط عمومي :
) در اين مركز خدمات پزشكي و مشاوره اي جهت دانشجويان درطول هفته بصورت رايگان ارايه 3باشد. و ديجيتال، آتليه، پالتو، سايت هاي رايانه و اينترنت ميتخصصي 

صورت اقساط را دارا ن پرداخت شهريه به) دانشجويان عالوه بر وام صندوق رفاه دانشجويان، امكا5باشد. ) سرويس اياب و ذهاب از نقطه اصلي شهر فعال مي4گردد. مي
  ) كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند بود.6باشند. مي

  03145849701	تلفن:	-جنب پل هوايي خورزوق  -بزرگراه معلم  5كيلومتر -خيابان كاوه  -اصفهان		نشاني:
fit.ac.ir استان	فوالد شهر اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  

د شهريه بصورت اقساط تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز، قهرمانان ورزشي اعطاي وام بلند مدت صندوق رفاه كمك بالعوض به دانشجويان نيازمن	شرايط عمومي :
ت و آمد رايگان بين ساختمان هاي موسسه ارايه غذاي تسهيالت ويژه به خانواده هاي شاهد و ايثارگران حضور در مسابقات ورزشي در سطح استان و كشور سرويس رف

  انجام پروژه و كارآموزي دانشجويي با كيفيت باال و قيمت مناسب استفاده از كتابخانه دانشگاه صنعتي اصفهان معرفي دانشجويان به مراكز معتبر علمي يا صنعتي جهت
, 03152619880	تلفن:	-طبقه همكف  - 6پالك  -معبر آخر( كوچه اصلي اول) -قائم) معبر ماقبل آخر( بلوار  - C3محله  -فوالد شهر -لنجان 		نشاني:

03152619881 ,03152619882  
naeini.ac.ir استان	نايين -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  

  03146266933		تلفن:	-اي اهللا خامنهبلوار آيت -ميدان شهيد مدرس  -نائين 		نشاني:
www.sepahan.ac.ir استان	اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  

 استفاده رايگان از اينترنت موسسه. -2براساس ضوابط مصوب در اين موسسه به دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم در هر ترم،تخفيف شهريه داده ميشود. 	شرايط عمومي :
  ،031-36530080و  36530244-7دانشجويي جهت دانشجويان. تلفن:ارايه تسهيالت وام  -3

  اين موسسه برحسب نياز دانشجويان جهت تامين خوابگاه ، از طريق خوابگاههاي خودگردان و تحت نظارت موسسه اقدام مينمايد.	شرايط خوابگاه :
  03136530243, 03136530242, 03136530241		تلفن:	-بلوارپاسداران جنوبي  -انتهاي بلوار غدير  -سپاهانشهر  -اصفهان 		نشاني:

fei.ac.ir استان	خميني شهر اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  

پرداخت  -3تسهيالت وام شهريه دانشجويي صندوق رفاه با شروع پرداخت دو سال پس از اتمام تحصيل -2امكان پرداخت شهريه به صورت اقساطي -1	شرايط عمومي :
امكانات كارگاهي و  -5تخفيف شهريه در هر نيمسال به دانشجويان برتر هر دوره  -4شهريه خانواده هاي شهدا، جانبازان و ايثارگران توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران 

وجود سلف(ناهارخوري) با  -8ي سيم به صورت رايگان اينترنت پرسرعت ب -7برگزاري دوره ها و كارگاه هاي تخصصي مرتبط با رشته ها  -6رايانه اي مجهز و كامل 
وجود كتابخانه مجهز و امكان ارتباط با كتابخانه هاي ساير  -10بهره مندي از مزاياي بيمه حوادث براي كليه دانشجويان  -9قيمت يارانه اي و مورد تاييد اداره بهداشت 

بهره مندي دانشجويان از مشاوران تحصيلي، روانشناختي و بهداشتي مجرب  -13در شرايط غير كرونايي  اياب و ذهاب و تسهيالت الزم جهت رفت و آمد -12دانشگاه ها 
  به صورت رايگان
  تسهيل اقامت دانشجويان دختر و پسر غير بومي در خوابگاه خودگردان مورد تاييد	شرايط خوابگاه :

  03133581605		تلفن:	- ابتداي خيابان ساعي -ميدان معلم  -شهر خميني -اصفهان 		نشاني:
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  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.merc.ac.ir استان	مشكين دشت كرج -البرز * پژوهشگاه مواد و انرژي  

  اولويت استفاده از خوابگاه با دانشجويان ممتاز غير بومي مي باشد.	شرايط خوابگاه :
  02636280040		تلفن:	-پژوهشگاه مواد و انرژي  -مشكين دشت  -كرج 	نشاني:

www.rasam.ac.ir استان	البرز * موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرج 

ارايه وام دانشجويي  -ارايه تخفيف به دانشجويان رتبه اول تا سوم در هر نيمسال  -تخفيف شهريه تحصيلي به كليه دانشجويان در نيمسال اول تحصيلي 	شرايط عمومي :
اين موسسه با انعقاد تفاهمنامـه بـاسازمانها و -سلف سرويس و بوفه دانشجويي با امكانات مطلوب  -نشجويان طبــق ضــوابط وزارت علــوم و تقسـيط شهريه كليه دا

اين موسسه با ادارات بنياد شهيد، كميته امـداد حضــرت امــام(ره)، -مراكز علمي و تحقيقاتي زمينه فعاليت هاي علمي و پژوهشي را براي دانشجويان فراهم مي آورد. 
  تي و ... درخصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد.بهزيسـ

  تامين خوابگاه خودگردان براي دانشجويان غير بومي	شرايط خوابگاه :
  02634524703, 02634524702, 02634524701		تلفن:	-قبل از ميدان امام حسين(ع)  -به سمت باغستان -خيابان شهيد بهشتي(ميانجاده)  -كرج	نشاني:

www.ilam.ac.ir استان	ايالم * دانشگاه ايالم 

اده نمايند. ضمنًا . دانشجويان مي توانند از غذاي دانشجويي كه قيمت آن هر ساله توسط صندوق رفاه تعيين مي گردد صرفاً در روزهاي شنبه تا چهارشنبه استف1		شرايط عمومي :
. تمام دانشجويان روزانه و شبانه از امكانات ورزشي متعدد شامل سالن هاي ورزشي، زمين 2در دانشگاه فعال مي باشد. رستوران مكمل (آزاد) با ارايه غذاهاي متنوع همه روزه 

اص دهد . وام پرداخت شهريه دانشجويان نوبت دوم (شبانه) متناسب با اعتباري كه صندوق رفاه دانشجويان به دانشگاه اختص3چمن، زمين چمن مصنوعي و ... بهره مند مي شوند. 
دانشگاه ايالم به پذيرفته شدگان  - 5. اين دانشگاه عضو دانشگاه هاي عاري از دخانيات بوده و در تمام اماكن دانشگاه، استعمال دخانيات ممنوع مي باشد. 4پرداخت مي گردد. 

ف ويژه در هزينه هاي خوابگاهي)، استفاده رايگان از تمامي خدمات نفره و تخفي 2با رتبه هاي برتر مشوق هايي بدين شرح ارايه مي دهد: خوابگاه (اسكان در اتاق هاي 
  ورزشي (سالن هاي ورزشي، زمين هاي چمن، استخر، و ...)، اولويت در پرداخت وام هاي تحصيلي و تخفيف ويژه در استفاده از رستوران مكمل.

مناسب تدارك خواهد ديد. دانشگاه تعهدي براي تأمين خوابگاه دانشجويان نوبت دوم (شبانه)، . دانشگاه ايالم براي همه دانشجويان روزانه خوابگاه 1		شرايط خوابگاه :
كيلومتر است ندارد. اما در صورت وجود ظرفيت و پس از اسكان  100سنواتي، شاغل، پرديس، مجازي و دانشجوياني كه مسافت محل زندگيشان تا دانشگاه ايالم كمتر از 

ي هفته دوم مهر ماه، نسبت به اولويت بندي اين دانشجويان و واگذاري خوابگاه اقدام خواهد كرد. ساير دانشجويان مي توانند از خوابگاه هادانشجويان واجد شرايط، از 
دانشجويان جديدالورود . با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه هاي دانشگاه، اولويت اسكان با 2غيردولتي خودگردان تحت نظارت دانشگاه با هزينه شخصي استفاده كنند. 

  نيمسال است. 4. حداكثر زمان استفاده از خوابگاه و ساير تسهيالت رفاهي (وام و تغذيه) 4. اين دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي است. 3غير بومي است. 
  08432222015	تلفن:	-بلوار پژوهش  -ايالم		نشاني:

www.safirdanesh.ac.ir استان	ايالم -غيرانتفاعي سفير دانش ايالم * موسسه  

  داراي خوابگاه خودگردان	شرايط خوابگاه :
  08432243792		تلفن:	-حد فاصل مخابرات و چهارراه پيام نور  -بلوار دانشجو  -ايالم 		نشاني:

www.bakhtar.ac.ir استان	ايالم -ايالم * موسسه غيرانتفاعي باختر  

در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول  -2شهريه دانشجو از طريق اعطاي وام قرض الحسنه و صندوق رفاه دانشجويانفراهم شدن امكان تامين 	شرايط عمومي :
تخفيفات ديگري براي نويسندگان  -3درصد شهريه ثابت همان ترم بعنوان تخفيف شهريه براي ترم بعدي منظور خواهد شد.  15و  20، 25تا سوم هر رشته به ترتيب 

كه براي مقاطع باالتر در االت دانشجويي، برندگان المپيادهاي علمي، ورزشي، فرهنگي،حضور دو دانشجو از يك خانواده،برندگان مسابقات قرآني و مذهبي، دانشجوياني مق
شهريه براي دانشجويان تحت پوشش كميته تخفيف  -4همين مركز دانشگاهي پذيرفته شوند، بر مبناي آيين نامه تشويق و تخفيف شهريه دانشجويان اعمال خواهد شد. 

دانشجويان در طول تحصيل مي توانند از خدمات سلف سرويس، بوفه دانشجويي، مركز مشاور، مركز جوار دانشگاهي،اينترنت رايگان ،كتابخانه  -5امام و سازمان بهزيستي
  و سايت رايانه دانشگاه استفاده نمايد.

  دانشجويان دختر غيربومي ورودي هر سال تحصيلي در حد امكان و بصورت خودگردان صورت مي گيرد. تامين خوابگاه براي	شرايط خوابگاه :
  08432201402, 08432201403, 08432201404		تلفن:	-انتهاي خيابان مهديه  -ميدان دانش -خيابان رزمندگان  -ايالم		نشاني:

www.pgu.ac.ir استان	بوشهر -بوشهر * دانشگاه خليج فارس  

  07731222060		تلفن:	-بلوار شهيد ماهيني  -بوشهر 		نشاني:
kherad.ac.ir استان	بوشهر -بوشهر * موسسه غيرانتفاعي خرد  

وام توانند از دانشجويان اين موسسه مي -2به دانشجويان رتبه اول تا دوم هر رشته در هر ورودي تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد داده خواهد شد. -1		شرايط عمومي :
همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران براي پرداخت  -3نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در صورت تخصيص بودجه استفاده نمايند. تحصيلي دانشجويي مطابق آيين

  جويان كم بضاعت.همكاري با كميته امداد امام خميني(ره) براي سهولت در پرداخت شهريه دانش -4شهريه خانواده شهدا و جانبازان. 
  براي دانشجويان دختر و پسر غير بومي خوابگاه خودگردان هماهنگ خواهد شد كه هزينه بر عهده دانشجو مي باشد.	شرايط خوابگاه :

  07733544717, 07733451128	تلفن:	-شهرك نيايش  -بوشهر 		نشاني:
www.ielian.ac.ir استان	بوشهر -بوشهر * موسسه غيرانتفاعي ليان  

  كتابخانه تخصصي، مركز اينترنت و واحد مشاوره فراهم مي باشد. -2براي دانشجويان ممتاز هر ترم تخفيف ويژه در شهريه در نظر گرفته مي شود.  -1	شرايط عمومي :
  07733536913		تلفن:	-ساختمان عرب نيدي  -خيابان دكتر بهشتي(فرودگاه) -بوشهر		نشاني:

rdbu.ir استان	برازجان -غير انتفاعي رهجويان دانش  بوشهر * موسسه 

  07734243544	تلفن:	- 2كوچه  -ابتداي خيابان مولوي -ميدان گارگر -انتهاي خيابان فردوسي -برازجان		نشاني:
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  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.ri-khomeini.ac.ir استان	تهران * پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي 

. مدت تحصيل رايگان در پژوهشكده 3. شرايط شغلي دانشجو نبايد مانع از انجام فعاليت تحصيلي وي شود. 2وقت است . . تحصيل در پژوهشكده، تمام 1	شرايط عمومي :
نامه آموزشي سازمان سنجش وآموزش عالي بوده و دانشجويان براي ادامه تحصيل بيش از سقف سنوات قانوني، ملزم به پرداخت شهريه مصوب سال برابر ضوابط و آيين

. دانشجويان 5باشند. . دانشجويان با توجه به تشخيص گروه آموزشي مربوط، ملزم به گذراندن دروس جبراني خاصي مي4دانشجويان نوبت دوم) خواهند بود. (مطابق 
. در محيط پژوهشكده 6د بود. پذيرفته شده در نوبت دوم ملزم به پرداخت شهريه برابر مصوبات هيات امناء پژوهشكده و همانند رويه ساير دانشگاههاي دولتي خواهن

ها حجاب كامل با چادر و براي آقايان باشد. ( براي خانمرعايت حجاب كامل اسالمي و ظاهر مناسب ( براي كليه افراد اعم از دانشجويان، وابستگان و مراجعين) الزامي مي
. نحوه برگزاري كالس ها( حضوري / مجازي) برابر 8دانشجويان وزارت علوم است . . پرداخت هرگونه وام، منوط به تأمين اعتبار از سوي صندوق رفاه 7لباس مناسب ) 

  بخشنامه هاي وزارت بهداشت( ستاد كرونا) خواهد بود.
  مصاحبه دارد	شرايط خاص :

اولويت، از خوابگاه (در محل پژوهشكده) برخوردار دانشجويان پذيرفته شده در صورت داشتن شرايط الزم و براساس امكانات پژوهشكده و با لحاظ  - 1		شرايط خوابگاه :
هاي تحصيلي بعدي، منوط به رعايت شيونات خوابگاهي : استمرار واگذاري خوابگاه مجردي در نيمسال2: پژوهشكده فاقد خوابگاه متاهلي است تبصره 1خواهند شد . تبصره

. خوابگاه 3شود تا در وقت مقرر خوابگاه را تحويل نمايد. ان سنوات قانوني مي باشد و دانشجو متعهد ميواگذاري خوابگاه به دانشجويان به ميز -2و قوانين پژوهشكده است. 
باشد. (با توجه به شرايط فعلي كشور و شهريور ماه) تعطيل مي 15تيرماه لغايت  15دانشجويي در ايام تعطيالت رسمي مانند عيد نوروز و همچنين در فصل تابستان ( از 

  ايت پروتكل هاي بهداشتي تا اطالع ثانوي ارايه خوابگاه مقدور نمي باشد) .همچنين رع
  02151085000, 02151085080		تلفن:	-حرم مطهر  -اتوبان تهران قم 		نشاني:

www.persianacademy.ir استان	تهران -تهران * پژوهشكده مطالعات واژه گزيني  

  مصاحبه دارد.	شرايط خاص :
  خوابگاه ندارد.	شرايط خوابگاه :

 -فرهنگستان زبان و ادب-بلوار دكتر حسن حبيبي-خروجي كتابخانه ملي و مجموعه فرهنگستان ها-بعد از ايستگاه مترو-بزرگراه شهيد حقاني-ميدان ونك-تهران	نشاني:
  02188642458		تلفن:	-طبقه اول 

www.ippi.ac.ir استان	تهران * پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي 

  شود.شود. شرايط پرداخت متعاقباً اعالم ميهاي يك تا پانزده كنكور سراسري، كمك هزينه تحصيلي اعطا ميبه رتبه	عمومي :شرايط 
  داراي امكانات خوابگاهي است.	شرايط خوابگاه :

 14977-13115كد پستي -بلوار پژوهش  -پژوهش شهرك علم و فناوري  - 15خروجي شماره  - 15كيلومتر  -ضلع شمالي آزاد راه تهران كرج  -تهران 	نشاني:
  02144787002, 02144787001, 02144787000		تلفن:	-

www.ccerci.ac.ir استان	تهران * پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران 

  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران فاقد خوابگاه و هرگونه امكانات خوابگاهي مي باشد.	شرايط عمومي :
  02144787720	تلفن:	-اتوبان تهران كرج شهرك علم و فناوري پژوهش بلوار پژوهش خ دانش  17كيلومتر 	نشاني:

www.ari.ac.ir استان	تهران * پژوهشگاه هوافضا 

  پژوهشگاه هوافضا فاقد خوابگاه است.	شرايط خوابگاه :
  02188366030	تلفن:	-هوافضا  15بن بست  -خيابان مهستان -خيابان ايران زمين -شهرك غرب	نشاني:

www.refah.ac.ir استان	تهران -تهران * دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  

رعايت پوشش اسالمي و التزام عملي به استفاده از چادر براي داوطلبان  -3پذيرش در اين دانشكده ويژه خواهران است.  -2تدين به دين مبين اسالم -1	شرايط عمومي :
دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي مي باشد. لذا داوطلبان  -5شرايط شغلي دانشجويان نبايد مانع ادامه فعاليت علمي و تحصيلي آنها شود.  -4پذيرفته شدگان الزامي است. و 

  استانهاي تهران و البرز در شرايط مساوي در الويت هستند.
ه داوطلبان پس از معرفي چند برابري توسط سازمان سنجش بايد در مصاحبه علمي و عمومي اختصاصي دانشكده شركت نمايند و پذيرش نهايي منوط ب 	شرايط خاص :

  قبولي در اين مصاحبه مي باشد
  دانشكده فاقد امكانات خوابگاهي مي باشد.	شرايط خوابگاه :

  02135074338, 02133521776		تلفن:	-نبش كوچه شهيد گل محمدي  –خيابان مردم  -ميدان بهارستان -تهران	نشاني:
www.osool.ac.ir استان	تهران * دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين 

شرايط شغلي دانشجويان نبايد مانع از انجام فعاليت  – 2استفاده از حجاب برتر و رعايت شيونات اسالمي براي كليه دانشجويان خواهر الزامي است.  – 1		شرايط عمومي :
ارايه نامه بالمانع از ادامه تحصيل براي شاغلين رسمي.  – 4وظيفه. نداشتن منع قانوني (براي داوطلبين مرد) ازلحاظ خدمت سربازي و نظام – 3تحصيلي دانشجو شود. 

شهريه طبق مصوبات هيات  – 8دانشجو موظف است كليه مقررات و ضوابط دانشكده را رعايت نمايد.  – 7توانند از وام شهريه صندوق رفاه استفاده دانشجويان مي – 5
  چنانچه دانشجو به هر دليل از ادامه تحصيل در اين دانشكده انصراف دهد شهريه طبق مقررات وزارت علوم اخذ خواهد شد.  - 9امناي دانشكده اخذ خواهد شد. 

  گونه تعهدي نسبت به تأمين خوابگاه براي دانشجويان ندارد. الدين شعبه تهران هيچدانشكده اصول 		شرايط خوابگاه:
  02188934036, 02188934037	تلفن:	- 21پالك  -خيابان شهيد فخاري  -خيابان وليعصر (عج)  -تهران 	نشاني:
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  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
dafoos.aja.ir استان	اسالمي ايرانتهران * دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري  

داوطلبان شاغل در آجا بايد شرايط ادامه تحصيل برابر مقررات عمومي  - 1شرايط براي رشته محل هاي ژيوپليتيك و مديريت بحران و مديريت آموزشي : 	شرايط عمومي :
  داوطلباني كه باالترين نمره را كسب نموده اند خواهد شد.پذيرش نهايي از طريق مصاحبه از ميان  - 2و خصوصي ارتش جمهوري اسالمي ايران را داشته باشند. 

  دانشگاه فاقد خوابگاه مي باشد.	شرايط خوابگاه :
  02166407491		تلفن:	-تهران ميدان پاستور خيابان جنگ دانشگاه جنگ 	نشاني:

www.vaja.ir استان	امام باقر(ع) تهران * دانشگاه اطالعات و امنيت ملي 

) اعتقاد و التزام عملي به واليت فقيه و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران. 3) تابعيت جمهوري اسالمي ايران. 2) تدين به دين مبين اسالم. 1 عمومي:الف) شرايط 
 التحصيالن مرد داراي مدرك كارشناسي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.) كليه فارغ4

هاي اين دانشگاه را انتخاب نمايند، از طريق دانشگاه ) پس از اعالم نتايج اوليه، از كليه داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته شده و رشته1 ب) شرايط و ضوابط اختصاصي:
) احراز 2خواهد شد. براي انجام مصاحبه دعوت خواهد شد. الزم به ذكر است در صورت عدم كسب شرايط اوليه براي پذيرش در دانشگاه، داوطلب براي مصاحبه دعوت ن

بايست ) داوطلبان نمي4) برخورداري از سالمت رواني و جسمي به تشخيص مراجع پزشكي وزارت اطالعات. 3صالحيت استخدامي برابر ضوابط گزينش وزارت اطالعات. 
) پذيرفته شدگان اين 6باشد. به بعد) مي 1372(متولدين سال تمام با احتساب خدمت  27) حداكثر سن 5در استخدام و متعهد به سازمان يا وزارتخانه ديگري باشند. 

 التحصيلي و احراز شرايط گزينش و استخدام در وزارت اطالعات، با سپردن تعهد خدمت در وزارت اطالعات، خدمت سربازي را در اين وزارتخانهدانشگاه پس از فارغ
) پذيرفته 8و خوابگاه دانشجويي (خوابگاه دانشجويي صرفاً براي دانشجويان مجرد) برخوردار خواهند بود. ) دانشجويان در طول دوره تحصيل از امكانات رفاهي 7گذرانند.مي

بايست ) پذيرفته شدگان در صورت انصراف از تحصيل مي9التحصيلي و احراز شرايط گزينش وزارت اطالعات، به استخدام وزارتخانه درخواهند آمد. شدگان پس از فارغ
التحصيالن دانشگاه، پس از انجام تعهدات، دانشنامه مورد تاييد وزارت علوم، ) به فارغ10هاي تحصيل را پرداخت نمايند. ي از طي مراحل گزينش و هزينهخسارت مالي ناش

ورت احراز شرايط گزينش و و در ص 16) پذيرفته شدگان اين دانشگاه پس از فارغ التحصيل شدن در صورت كسب حداقل معدل 11تحقيقات و فناوري اعطاء خواهد شد.
) تمامي داوطلبين مي بايست واجد 12استخدام در وزارت اطالعات، با سپردن تعهد خدمت در وزارت اطالعات، خدمت دوران سربازي را در اين وزارتخانه مي گذرانند. 

  ت امتياز الزم را كسب نمايند.صالحيتهاي عمومي وزارت اطالعات بوده و در ادامه مراحل مصاحبه و آزمون شفاهي و تعيين صالحي
imamaliuniv.aja.ir استان	نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران -تهران * دانشگاه افسري امام علي(ع)  

عضويت رسمي  - 2داشتن مدرك فارغ التحصيلي از دانشگاه افسري نيرو هاي مسلح و يا ساير موسسات آموزش عالي مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري  - 1		شرايط عمومي :
ن سنجش آموزش كشور موفقيت در آزمون ورودي سازما - 4عدم اشتغال به تحصيل در موسسات آموزشي كشور  - 3در نيرو هاي مسلح جمهوري اسالمي ايران 

ارايه مجوز كتبي از سازمان متبوع مبني بر موافقت بي قيد و شرط با ادامه تحصيل داوطلبان (به جز كاركنان شاغل  - 6كسب نمره الزم در مصاحبه عمومي و تخصصي  - 5
داوطلبان  - 8ت امنيتي و مكتبي پذيرفته شدگان از سوي مراجع ذيربط تاييد صالحي - 7در آجا كه مجوز مربوط به آنان از طريق خود دانشگاه پيگيري و اقدام مي شود) 

  جهت دسترسي به اطالعات تكميلي و رورند مصاحبه، مدارك مورد نياز به نشاني فوق مراجعه كنند.
  دانشگاه هيچ گونه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه جهت داوطلبين متاهل و مجرد نخواهد داشت.	شرايط خوابگاه :

  02166955040	تلفن:	-نرسيده به ميدان حر  -خيابان امام خميني 		نشاني:
www.alzahra.ac.ir استان	تهران -تهران * دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  

مبلغ  5تا  1داشته باشند) داراي رتبه دانشگاه دولتي ديگر در آنها پذيرش  2به پذيرفته شدگان دوره روزانه اين دانشگاه ( در رشته هايي كه حداقل 		شرايط عمومي :
تومان پرداخت مي شود. براي دانشجويان رتبه برتر كه اين دانشگاه را جهت تحصيل انتخاب نمايند اعتبار پژوهشي  2,000,000مبلغ  10تا  6تومان، رتبه هاي  2,500,000

ميليون تومان وام قرض الحسنه در نظر گرفته مي شود. درخواست  5) مبلغ 10به برتر ( تا رتبه (گرنت) به مبلغ سه ميليون تومان در نظر گرفته مي شود. براي دانشجويان رت
شدگان شعبه اروميه حتي با شرايط مهماني و انتقال از اين دانشگاه به دانشگاههاي ديگر در اولين نيم سال ورود قابل بررسي نمي باشد. درخواست مهماني و انتقال پذيرفته 

د جهت كسب اطالعات بيشتر در خصوص هزينه تحصيل در دوره نوبت نواج، تبعيت از همسر و ... ترتيب اثر داده نخواهد شد. داوطلبان محترم مي توانخاص پژشكي، ازد
  دوم(شبانه) به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند.

  02188044053, 02188044052, 02188044051	تلفن:	-خيابان ونك -تهران ميدان ونك	نشاني:
www.sru.ac.ir استان	تهران -تهران * دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  

  مراجعه فرماييد. 468و  467ات شرايط عمومي : به صفح
و آزاد) از ارايه هر گونه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي براي دانشجويان كارشناسي ارشد دوره هاي روزانه، نوبت دوم و يا مجازي(اعم از فرهنگي 	شرايط خوابگاه :

  خوابگاه معذور است.
  02122970025		تلفن:	-لويزان شهيد شعبانلو 		نشاني:

www.modares.ac.ir استان	تهران * دانشگاه تربيت مدرس 

دولتي در آن رشته در سال جاري دانشگاه  4، براي رتبه نخست آزمون سراسري سازمان سنجش (كه حداقل 1400دانشگاه تربيت مدرس در سال  -1		شرايط عمومي :
هاي يك سوم مبلغ هديه حداكثر تا پايان نيمسال دوم تحصيلي و الباقي به تدريج در طي نيمسال -پذيرش دانشجو دارد)، سه ميليون تومان هديه در نظر گرفته است. تبصره

براي حمايت از پايان نامه تحصيلي كليه دانشجويان دوره روزانه، از  -2 بعدي و براساس كسب حد نصاب شاخص هاي پيشرفت تحصيلي توسط دانشجو پرداخت مي شود.
روزانه آزمون سراسري  3تا  1)، به دانشجويان رتبه هاي 2عالوه براعتبار پژوهشي پايان نامه (رديف  -3يك تا دو ميليون تومان اعتبار پژوهشي در نظر گرفته شده است. 

ي درآن رشته در سال جاري پذيرش دانشجو داشته باشند)، براساس ضوابط دانشگاه اعتبار ويژه پژوهشي (گرانت) به شرح زير دانشگاه دولت 4سازمان سنجش (كه حداقل 
) دانشجويان رتبه دوم آزمون سراسري سازمان 3-2) دانشجويان رتبه اول آزمون سراسري سازمان سنجش : دو و نيم ميليون تومان گرانت 3-1اختصاص خواهد داد: 

دانشگاه به دانشجويان رتبه  -4) دانشجويان رتبه سوم آزمون سراسري سازمان سنجش: يك ميليون و هفتصد هزار تومان گرانت 3-3: دو ميليون تومان گرانت سنجش 
لحسنه بلند مدت با شرايط و ضوابط دانشگاه دولتي در آن رشته در سال جاري پذيرش دانشجو دارند)، مبلغ پنج ميليون تومان وام قرض ا 4اول (در رشته هايي كه حداقل 

  معاونت دانشجويي پرداخت مي نمايد. 
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  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  تهران * دانشگاه تربيت مدرس	ادامه استان

آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي، (در صورت گذراندن دروس مربوط و شركت  55ماده  6به كليه دانشجويان دوره هاي روزانه و نوبت دوم، براساس تبصره  -5
به كليه دانشجويان روزانه و نوبت دوم، در سنوات مجاز تحصيلي، وعده ناهار بر اساس اعتبار  -6صالحيت مدرسي)، گواهي صالحيت مدرسي اعطا خواهد شد. در جلسه 

كه به دانشجويان روزانه ساكن شود. شايان ذكر است هاي مصوب اين صندوق، در روزهاي غيرتعطيل از شنبه تا چهارشنبه ارايه ميتأميني از سوي صندوق رفاه و قيمت
شود. تبصره: به كليه دانشجويان روزانه فاقد خوابگاه، نوبت هاي مصوب صندوق رفاه ارايه ميصبحانه و شام نيز طبق قيمت ناهار، وعدههاي دانشگاه، عالوه بر وعده خوابگاه

شگاه همه ساله در تابستان در بازه زماني اول مرداد الي بيست شهريور امكان ارايه وعده دان -7دوم و پرديس صرفًا وعده ناهار (مطابق تعرفه مصوب) تخصيص مي يابد. 
باشد. پرداخت هر گونه وام به صورت محدود و براساس اعتبار تأمين شده از سوي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي -8هاي غذايي را ندارد. 

اهي تربيت مدرس و ساير دوره هاي شهريه پرداز از طريق سايت حوزه معاونت آموزشي دانشگاه قابل دسترسي است و ضروري است ميزان شهريه پرديس دانشگ -9
جويان شامل امور رفاهي دانشداوطلبان پيش از انتخاب رشته، از ميزان شهريه دوره هاي مذكور آگاهي يابند. درضمن اين شهريه صرفًا بابت ارايه خدمات آموزشي بوده و 

تشكيل كالس در دوره هاي آموزش مجازي، منوط به ثبت نام و رسيدن تعداد دانشجو به حدنصاب مي باشد. در غير اينصورت دانشجويان  -10(خوابگاه و تغذيه) نمي شود. 
هر رشته / گرايش در هر نيمسال تحصيلي كه واجد  به آن دسته از دانشجويان رتبه اول پرديس دانشگاهي تربيت مدرس، در -11به ساير دانشگاه ها معرفي خواهند شد. 

باشد. ب) حداقل  17) شهريه پايه اعطا خواهد شد: الف) دانشجوي رتبه اول و داراي معدل حداقل  %30كليه شرايط ذيل باشند، مشوق تحصيلي به ميزان سي درصد (
واحد (بجز دروس جبراني و پيشنياز) گذرانده  8باشند. ج) دانشجو در ترم مورد نظر حداقل  نفر 5تعداد دانشجوي ثبت نام شده در گرايش تحصيلي مربوط در همان نيمسال 

دانشجويان پرديس دانشگاهي از كليه امكانات فرهنگي و ورزشي  -12باشد. د) مدت تحصيل دانشجو در نيمسال مورد نظر از سقف سنوات مجاز تحصيل بيشتر نشده باشد. 
برخوردارند. به عالوه از سهميه كتاب (كه در ايام نمايشگاه هاي كتاب در اختيار دانشجويان قرار مي گيرد) و هزينه شركت در كنفرانس دانشگاه همانند دوره روزانه 

پژوهشي در مجالت  –علمي  (مطابق مصوبات معاونت پژوهشي دانشگاه)، برخوردار مي باشند. همچنين امتياز حق التاليف به دانشجويان پرديس دانشگاهي براي چاپ مقاالت
مان مطابق با مقررات معاونت معتبر پرداخت مي گردد. براي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد دانشجويان پرديس دانشگاهي نيز تا سقف دو ميليون و دويست و پنجاه هزار تو

هاي (پرديس) كمك هزينه مطابق با ضوابط و مقررات شده در دورهبه دانشجويان شاهد و ايثارگر پذيرفته -13پژوهش و فناوري دانشگاهي، بودجه قابل پرداخت است. 
دانشگاه تربيت مدرس تعدادي از پذيرفته  -14دفتر امور شاهد و ايثارگران، پس از بررسي و تأييد دفتر مذكور از طريق مراجع قانوني مربوط به آنها تعلق مي گيرد. 

تكويني، نانوبيوتكنولوژي، ژنتيك، مهندسي  -شامل: بيوفيزيك، بيوانفورماتيك، بيوشيمي، زيست شناسي گياهيشدگان واجد شرايط برخي از رشته هاي كارشناسي ارشد (
و به پروژه هاي  بيوتكنولوژي، بيوتكنولوژي كشاورزي، شيالت، زيست شناسي دريا و زيست فناوري دريا) را پس از گذراندن موفق دروس سال اول تحصيلي انتخاب -شيمي

آفريني نيز ارآفريني معرفي نموده تا ضمن گذراندن پايان نامه خود با شرايط مربوطه عالوه بر مدرك كارشناسي ارشد دانشگاه ، گواهي معتبر زيست كارمشترك زيست ك
 Pardis.tmu.ac.irدريافت نمايند. * نشاني وبگاه پرديس دانشگاه 

كارشناسي ارشد دوره روزانه، طبق ضوابط، امتياز بيشتري براي سكونت در خوابگاه مجردي از نيمسال دوم آزمون سراسري مقطع  5تا  1) به رتبه هاي1		شرايط خوابگاه :
ذيرد. دانشگاه امكان ) دانشگاه در برخي از دوره هاي روزانه با دو كد رشته مجزا، به دو صورت روزانه (واجد خوابگاه) و روزانه (فاقد خوابگاه) دانشجو مي پ2شود. داده مي

د. شايان ذكر است دانشجويان ين خوابگاه براي دانشجويان روزانه (با كد رشته فاقد خوابگاه) را ندارد. لذا داوطلبان محترم به متن اطالعيه در اين خصوص توجه نماينتأم
با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه در پرديس مركزي،  )3دوره روزانه (فاقد خوابگاه) از كليه مزاياي قانوني و تسهيالت دانشجويان دوره روزانه بهره مند خواهند بود. 

و به طور تدريجي در طول دانشكده كشاورزي و دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور، واگذاري خوابگاه صرفًا به صورت مجردي فقط به دانشجويان روزانه 
بها با نرخ مصوب صندوق كثر تا پايان نيمسال چهارم در مقطع كارشناسي ارشد با پرداخت نقدي اجارهنيمسال هاي اول و دوم خواهد بود. مدت سكونت در خوابگاه هاحدا

) دانشگاه امكان تأمين خوابگاه براي دوره هاي نوبت دوم، آموزش مجازي، پرديس دانشگاهي، دانشجويان روزانه شاغل و 4باشد. رفاه دانشجويان در ابتداي هرنيمسال مي
ان ) دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي باشد. متقاضيان متأهل واجد شرايط دريافت كمك وديعه مسكن، صرفًا براساس ضوابط صندوق رفاه دانشجوي5د. بورسيه را ندار

  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مجاز به درخواست وام مذكور مي باشند.
  02182883145	تلفن:	-تقاطع بزرگراههاي چمران و جالل آل احمد 	نشاني:

www.ut.ac.ir استان	تهران * دانشگاه تهران 

دانشكده معارف و انديشه «، »قم -پرديس فارابي «براي رشته هاي محل تحصيل  - 2مي باشد. » دانشگاه بدون دخانيات«دانشگاه تهران به عنوان  - 1		شرايط عمومي :
  اسالمي با پوشش چادر براي بانوان الزامي است.رعايت حجاب » دانشكده الهيات و معارف اسالمي«و » اسالمي

  شرايط خاص :
  رشته فقه شافعي مخصوص داوطلبان اهل سنت مي باشد و منع ثبت نام براي داوطلبان شيعه دارد. -الف
نفر از پذيرفته شدگان پس از شروع دوره تحصيلي در صورت تمايل به دوره مشترك با دانشگاه  5در رشته مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها حداكثر  -ب

ENSAM  سال است كه سال اول در دانشگاه تهران و سال دوم در فرانسه خواهد بود. در پايان اين دوره، دو مدرك  2طول اين دوره "فرانسه وارد خواهند شد كه
شگاه تهران مراجعه نمايند. كارشناسي ارشد به دانشجويان اعطا خواهد شد. داوطلبان براي كسب اطالع بيشتر از شرايط مذكور به وبگاه دانشكده مهندسي صنايع دان

  تاريخ مصاحبه ورود به دوره مشترك مذكور متعاقبًا اعالم خواهد شد.
پردو واقع در شهر ايندياناپوليس كشور آمريكا با -دورة مشترك كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك بر اساس توافق انجام شده بين دانشگاه تهران و دانشگاه اينديانا -ج

) نفر در رشته مهندسي مكانيك (گرايش تبديل انرژي) براي تحصيل در اين دوره پذيرفته خواهند شد. 10ده ( 1400-01واهد شد. در نيمسال اول شرايط زير برگزار خ
مصاحبه حضوري  نجامپذيرش دانشجو در اين دوره بصورت شرايط خاص (معرفي سه برابر ظرفيت هر رشته از سوي سازمان سنجش از ميان متقاضيان مقطع كارشناسي، و ا

آموختگان اين دوره دو مدرك جداگانه از دو دانشگاه دريافت توسط دانشگاه تهران) خواهد بود. در صورت رعايت تمامي ضوابط اعالم شده از سوي دو دانشگاه، دانش
كه دو نيمسال اول در دانشكده هاي فني دانشگاه تهران و مدت دوره بطور معمول دو و نيم سال تحصيلي (شامل پنج نيمسال تحصيلي) است  •خواهند نمود. شرايط دوره: 

در مدت تحصيل دانشجويان در ايران، دروس به زبان انگليسي ارايه خواهند شد. در صورت  •پردو در كشور آمريكا برگزار خواهد شد. -سه نيمسال بعد در دانشگاه اينديانا
  هاي خارجي دانشگاه تهران معرفي خواهند شد. ليسي به دانشكده زبانهاي تقويت زبان انگنياز، دانشجويان براي شركت در كالس
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  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  تهران * دانشگاه تهران	ادامه استان

در آزمون تافل  79در هر درس و كسب حداقل نمره  20از  14واحد درسي و احراز حداقل نمرة  12در پايان سال اول تحصيل دانشجويان به شرط گذراندن حداقل  •
)IBT در آزمون  5/6) يا حداقل نمرهIELTS پردو را دريافت خواهند نمود. بر اساس توافق بين دو دانشگاه، اين دانشجويان نيازي به -مجوز رفتن به دانشگاه اينديانا

پردو قابل -با هماهنگي دانشگاه ايندياناواحد  12از مجموع واحدهاي گذرانده شده در دانشكده هاي فني دانشگاه تهران تعداد  •نخواهند داشت.  GREشركت در آزمون 
رشناسي ارشد دانشگاه انتقال به آن دانشگاه خواهد بود. (بديهي است كه تمامي واحد هاي گذرانده شده در دانشكده هاي فني دانشگاه تهران براي دريافت مدرك كا

 •انشجويان اين دوره ها بصورت مشترك توسط اساتيد دو دانشگاه انجام خواهد گرفت. تعريف، راهنمايي و ارزيابي پروژه كارشناسي ارشد د •تهران احتساب خواهد شد.) 
پردو، دانشجويان موظف به بازگشت به ايران و تكميل مراحل فراغت از تحصيل در دانشگاه تهران مي باشند. تا زماني كه مراحل -پس از اتمام تحصيل در دانشگاه اينديانا

) IBTدانشجوياني كه نمره تافل ( •ران بطور كامل انجام نشده است، دانشجويان از هيچيك از دو دانشگاه مدركي دريافت نخواهند نمود. فراغت از تحصيل در دانشگاه ته
سطح زبان  است بايد در نخستين نيمسال تحصيلي در آمريكا در آزمون تعيين 7و  5/6ها بين آن IELTSو يا نمره  99و  79ها در هنگام عزيمت به آمريكا بين آن

دند. دانشجوياني كه شركت كنند. بر اساس نتيجه آزمون تعيين سطح، اين دانشجويان ممكن است ملزم به شركت در يك يا چند كالس زبان انگليسي در آن دانشگاه گر
زبان و گذراندن كالس هاي زبان انگليسي معاف خواهند  يا باالتر است از شركت در آزمون تعيين سطح 5/7ها آن IELTSيا باالتر و يا نمره  100ها ) آنIBTنمره تافل (

گاه تهران در هزينه دوره در مدتي كه دانشجويان در داخل كشور مشغول به تحصيل هستند بصورت ريالي و معادل شهريه دانشجويان پرديس هاي خودگردان دانش •بود. 
پردو توسط -تغير) محاسبه و دريافت خواهد شد . هزينه دوره در مدت تحصيل در دانشگاه اينديانارشته و مقطع مشابه و با همان سازوكار (تركيب شهريه هاي ثابت و م

دانشجويان اين دوره كه شرايط عزيمت به آمريكا را احراز كرده  •آن دانشگاه بصورت دالري و بر اساس ضوابط اعالم شده در سايت آن دانشگاه دريافت خواهد شد . 
پردو) برخوردار خواهند شد. اين دانشجويان همچنين مجاز به ارايه -المللي (اعالم شده در سايت دانشگاه ايندياناهريه عادي دانشجويان بينتخفيف در ش %25باشند از 

) بر Research Assistant) و يا دستيار پژوهشي (Teaching Assistantدرخواست براي استفاده از كمك هزينه هاي متعارف در قالب دستمزدهاي دستيار آموزشي (
هزينه هاي  •پردو خواهد بود. -گيري در مورد هر نوع كمك هزينه بطور كامل در اختيار دانشگاه ايندياناپردو خواهند بود. در هر حال تصميم-اساس ضوابط دانشگاه اينديانا

پردو تعهدي در خصوص تامين محل اقامت دانشجويان به عهده نخواهد -مسافرت و اقامت در كشور آمريكا بطور كامل به عهده دانشجويان خواهد بود و دانشگاه اينديانا
پردو ضمن معرفي -دانشگاه اينديانا •پردو قابل دسترسي است. -داشت. برآورد هزينه هاي اقامت در شهر ايندياناپوليس بصورت روزآمد از طريق سايت دانشگاه اينديانا

وده اند به يكي از كنسولگري هاي آن كشور در منطقه، هماهنگي الزم را براي اعطاي ويزا به اين دانشجويان به عمل دانشجوياني كه شرايط اعزام به آمريكا را احراز نم
دا اقدامي كه به عدم اعطاي خواهد آورد. دانشجوياني كه احيانا به دليل عدم اعطاي ويزا از سوي دولت آمريكا موفق به عزيمت به آن كشور نمي شوند (به شرط آنكه تعم

هاي فني دانشگاه تهران تشكيل ها در دانشكدهويزا منجر مي شود انجام نداده باشند) تحصيالت خود را در پرديس البرز دانشگاه تهران به پايان خواهند رساند (كالس
در مدت تحصيل در ايران تابع مقررات آموزشي  دانشجويان •خواهند شد.) اين دانشجويان تنها مدرك مشترك دانشكده هاي فني و پرديس البرز را دريافت خواهند نمود. 

  پردو تابع مقررات آموزشي آن دانشگاه خواهند بود.-دانشگاه تهران و در مدت تحصيل در دانشگاه اينديانا
  اين دانشگاه در دوره هاي نوبت دوم فاقد خوابگاه مي باشد.	شرايط خوابگاه :

  02161113253		تلفن:	-تهران 	نشاني:
www.ihu.ac.ir استان	تهران -تهران * دانشگاه جامع امام حسين (ع )  

هاي نيروهاي به ترتيب از ميان پايوران سپاه پاسداران انقالب اسالمي، شاغلين ساير سازمان 1400-1401) انتخاب هدفمند دانشجو در سال تحصيلي 1		شرايط عمومي :
: داوطلبان (غير از شاغلين رسمي نيروهاي مسلح) نبايد در استخدام و يا متعهد خدمت به 1انقالب اسالمي خواهد بود. تبصرهمسلح، بسيجيان فعال و ساير افراد معتقد به 

) پايوران 2رد. گيهاي نوبت دوم فقط از ميان كاركنان رسمي سپاه پاسداران انقالب اسالمي انجام مي: انتخاب دانشجو در دوره2ها باشند. تبصرهها و وزارتخانهساير سازمان
ر مجموعه ضوابط و بايست موافقت كتبي و بدون قيد و شرط با ادامه تحصيل خود را از مركز عمليات معاونت نيروي انساني سپاه پاسداران انقالب اسالمي (برابسپاه مي

بايست هاي نيروهاي مسلح جهت انجام مصاحبه ميشاغلين ساير سازمان) 3نام در آزمون دريافت و در زمان مصاحبه به دانشگاه ارايه دهند. مقررات دانشجويي) قبل از ثبت
ه به دانشگاه تحويل نمايند. موافقت كتبي و بدون قيد و شرط با ادامه تحصيل خود به صورت تمام وقت را از باالترين مقام رسمي سازمان متبوع دريافت و در زمان مصاحب

التحصيالن داراي شرايط، متناسب با دانشجويان و فارغ -1-5) 5ت بسيج فعال را در زمان مصاحبه به دانشگاه ارايه دهند. بايست، گواهي عضوي) داوطلبان بسيج فعال مي4
گاه نفرات اول تا سوم آزمون كتبي برگزار شده توسط سازمان سنجش، درصورت انتخاب دانش -2-5باشند. نياز سپاه در اولويت جذب در سپاه پاسداران انقالب اسالمي مي

دانشجويان  -3-5گردند. عنوان بورس جذب ميهاي پاسداري و سير مراحل گزينش از ابتدا يا حين تحصيل بهها و شايستگيبراي ادامه تحصيل و مشروط به احراز صالحيت
هاي كسر و جايگزين خدمت سربازي درصورت اجراي پروژه منديتوانند برابر ضوابط و ابالغيات مربوطه و تأييد معاونت نيروي انساني سپاه از امكان بهرهداراي شرايط مي

در صورت تمايل با درخواست دانشجويان غير بورس، نامبردگان  -4-5ربط متناسب با ميزان همكاري، برخوردار شوند. واگذار شده از سوي دانشگاه و تأييد مراجع ذي
به دانشجويان  -5-5ز علمي وتخصصي سپاه جهت انجام خدمت مقدس سربازي معرفي خواهند شد. التحصيلي در صورت داشتن شرايط و نياز سپاه، به مراكپس از فارغ

هاي تك رقمي تا سقف به پذيرفته شدگان رتبه -6-5گردد. الزحمه پژوهشي) پرداخت ميهاي تحقيقاتي مصوب مطابق ضوابط دانشگاه پژوهانه (حقهمكار و فعال در پروژه
زمينه ادامه تحصيل بدون  -7-5التحصيلي خواهد بود. ت دانشجويي اعطا خواهد شد. نحوه برگشت وام مطابق ضوابط دانشگاه پس از فارغبرابر سايرين وام و تسهيال 2

ز امكانات ورزشي، شدگان اتمامي پذيرفته -8-5التحصيالن رتبه اول هر دوره مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وجود دارد. آزمون(استعداد درخشان) به فارغ
گونه تعهدي مبني بر جذب و استخدام كليه سپاه هيچ -6-1) 6گردند. مند ميهاي فوق برنامه دانشگاه به صورت رايگان بهرههاي مهارت افزايي، برنامهكارگاه
اي حل نظام مسايل و رفع نياز پژوهشي دانشگاه تعريف و نامه دانشجويان از ابتداي جذب به صورت هدفمند در راستپايان -2-6شدگان غير بورس را ندارد. پذيرفته

اعتقاد و التزام  -5-6باشد. محيط آموزشي براي برادران و خواهران به صورت مجزا مي -4-6تحصيل در دانشگاه به صورت تمام وقت خواهد بود. -3-6شود. هدايت مي
شدگان خواهر داراي كودك فراهم است. نشاني امكان استفاده از مهد كودك براي پذيرفته -6-6عملي خواهران به حجاب برتر(چادر) از شرايط اساسي پذيرش است. 

هاي عمومي سپاه بوده و بايست واجد صالحيتمي تمام متقاضيان -7-6. واحد خواهران : تهران، اتوبان بسيج، جنب سازمان بسيج مستضعفين، دانشكده حضرت زينب (س)
الزم  عمومي و اختصاصي شدگان چندبرابرظرفيت و پس از احراز شرايطپذيرش نهايي از بين معرفي  -8-6. در مراحل مصاحبه و آزمون شفاهي امتياز الزم را كسب نمايند

  است. مخيرگيرد و دانشگاه در رد يا قبولي داوطلبان به ترتيب اولويت صورت مي
پذيرش نهايي  -2-1هاي عمومي سپاه بوده و در مراحل مصاحبه و آزمون شفاهي امتياز الزم را كسب نمايند. بايست واجد صالحيتتمام داوطلبان مي -1-1) 1		شرايط خاص :
  گيرد و دانشگاه در رد يا قبولي داوطلبان مخير استمي شدگان چندبرابرظرفيت و پس از احراز شرايط عمومي و اختصاصي الزم به ترتيب اولويت صورتاز بين معرفي

  گيرد.به كلية دانشجويان غير بومي خوابگاه مجردي تعلق مي	شرايط خوابگاه :
  02174188198		تلفن:	-جنب شهرك واليت دانشگاه جامع امام حسين ع  -بعد از پل لشكرك-اتوبان شهيد بابايي -تهران	نشاني:
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  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.khu.ac.ir استان	تهران -تهران * دانشگاه خوارزمي  

  دانشگاه خوارزمي واقع در تهران فاقد خوابگاه مي باشد.	شرايط خوابگاه :
  02188826502		تلفن:	-خيابان مفتح نرسيده به انقالب 		نشاني:

www.shahed.ac.ir استان	تهران -تهران * دانشگاه شاهد  

عدم سابقه  -3اعتقاد و التزام عملي به واليت فقيه، نظام جمهوري اسالمي و قانون اساسي  -2شرايط خاص: اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام عملي به احكام 	شرايط خاص :
ي كامل به ضوابط و مقررات دانشگاه پايبند-5نداشتن سابقه محكوميت كيفري موثر  -4وابستگي تشكيالتي، هواداري از احزاب و سازمان ها و گروه هاي غير قانوني 

 –هران ضروري است رعايت كامل ضوابط پوشش اسالمي و شيونات اسالمي براي خواهران و برادران )اعتقاد و التزام عملي به چادر به عنوان حجاب برتر براي خوا -6
زم از سوي واحد بررسي صالحيتهاي عمومي دانشگاه صورت پذيرفته و پذيرش (بديهي است در خصوص صالحيت هاي عمومي متقاضيان دوره و احراز موارد فوق، بررسي ال

عالم نتايج نهايي آزمون (بر نهايي داوطلبان منوط به تأييد واحد مذكور خواهد بود. براي اين منظور الزم است معرفي شدگان چند برابر ظرفيت دانشگاه شاهد، پيش از ا
ن سنجش و دانشگاه اعالم مي شود) براي شركت در مراحل بررسي صالحيت هاي عمومي در دانشگاه حضور يابند و در صورت اساس برنامه اي كه متعاقبا از سوي سازما

  نياز در مصاحبه حضوري نيز شركت نمايند.
.دانشجويان 2غير استان تهران باشد.)  .دانشجو غير بومي باشد. (سكونت دانشجو1خوابگاه: شرايط اختصاص خوابگاه به دانشجويان تحصيالت تكميلي: 		شرايط خوابگاه :

خودگران و مهمان به هيچ  روزانه در اولويت مي باشند. در صورت وجود ظرفيت به دانشجويان شبانه نيز خوابگاه داده مي شود. الزم است ذكر شود به دانشجويان پرديس
  وزارت اخذ مي شود. .هزينه خوابگاه طبق آيين نامه ارسالي از سوي3عنوان خوابگاه داده نمي شود. 

  02151215094	تلفن:	-قم روبروي حرم امام خميني ره ساختمان مركزي -ابتداي اتوبان تهران -تهران 	نشاني:
www.sbu.ac.ir استان	تهران -تهران * دانشگاه شهيد بهشتي  

هاي نوبت دوم (شبانه)، مجازي و پرديس خودگردان جديد مصوب دوره هايداوطلبان براي اطالع از ساير شرايط و ضوابط دانشگاه و همچنين شهريه	شرايط عمومي :
  دانشگاه، به پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند.

. به 2باشد. تحصيالت تكميلي مي. اولويت استفاده از خوابگاه با توجه به امكانات دانشگاه و بر حسب رتبه قبولي داوطلبان در آزمون 1شرايط خوابگاه:	شرايط خوابگاه :
  شود.دانشجويان دوره نوبت دوم ( شبانه) خوابگاه تحصيلي داده نمي

  02129902, 02129902110		تلفن:	- 983969411ميدان شهيد شهرياري كدپستي  -اوين -تهران 	نشاني:
www.iribu.ac.ir استان	تهران * دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 

سال سابقه به عنوان يك دانشگاه جامع تخصصي و مرجع در زمينه علوم، فنون و هنرهاي رسانه اي و با بهره گيري از  50دانشگاه صداوسيما با بيش از 	شرايط عمومي :
ن صداوسيما و امكانات، تجهيزات و روش ها و فناوري هاي به روز و موثر آموزشي و پژوهشي و بهره مندي از اعضاي هيات علمي و مدرسان مجرب و متخصص سازما

هاي مختلف در حوزهفضاهاي آموزشي منحصر به فرد و كليه امكانات رفاهي، فرهنگي، ورزشي، جهت تربيت و آموزش نيروي انساني متعهد و متخصص، خالق و نوآفرين 
) اين دانشگاه 1انشجو مي پذيرد. امكانات آموزشي، پژوهشي و رفاهي (خوابگاه) مهندسي رسانه با شرايط زير د -هنرهاي رسانه اي و علوم ارتباطات رسانه اي و علوم فني 

هاي ويژه، هاي تخصصي مجهز و منحصر بفرد (صدا و آكوستيك، ويديو، فرستنده هاي راديويي و تلويزيوني آنالوگ و ديجيتال)، كارگاه ها (عكاسي، جلوه داراي آزمايشگاه
سازي راديويي و تلويزيوني، اتاق خبر و ... مي باشد كه فراهم كننده شرايط رشد توان علمي و تخصصي سازي و ...)، استوديوهاي برنامه گرافيك و انيميشن رايانه اي، عروسك

باشد. عالوه بر ياي سازمان صداوسيما و سپهر رسانه اي كشور مهاي حرفه منظور ورود به عرصه فعاليت دانشجويان مستعد در تمامي رشته هاي تحصيلي دانشگاه، به 
) مديريت 2راهم مي باشد. فضاهاي آموزشي موجود در دانشگاه، امكان استفاده از امكانات تخصصي و پيشرفته سازمان صداوسيما در دوره هاي كارورزي و كارآموزي نيز ف

ف رسانه اي، براي تمامي دانشجويان، با اختصاص بودجه و امكانات توليد دانشجويي اين دانشگاه با هدف توانمندسازي دانشجويان و توسعه امر توليد در شاخه هاي مختل
صداوسيما دارد مي تواند  فني فرصت كسب تجربه هاي عملي و حرفه اي در توليد آثار رسانه اي را فراهم مي آورد و با توجه به ارتباطي كه با بخش هاي مختلف سازمان

) براي دانشجويان اين دانشگاه به تناسب رشته تحصيلي، دوره هاي تخصصي و 3تلويزيوني و راديويي پخش نمايد. آثار متنوعي را بصورت مشترك توليد و در شبكه هاي 
ها و كارگاه هاي آموزشي كارگاه هاي آموزشي برگزار مي شود و برحسب عالقه و توانمندي مي توانند در قالب بازديدهاي علمي از سازمان صداوسيما و شركت در همايش 

تهران و  آن و برگزاري دوره هاي كارورزي و كارآموزي با تمركز بر ايجاد مهارت هاي حرفه اي در طول تحصيل با بخش هاي مختلف سازمان صداوسيما درو تخصصي 
و انجمن هاي علمي است كه  ) دانشگاه داراي تشكل ها و كانون هاي فعال دانشجويي در حوزه هاي فرهنگي، هنري، دانشجويي4ساير مراكز استان ها در ارتباط باشند. 

سياحتي و بازديدهاي علمي از همايش ها و نمايشگاه ها و كارگاه هاي تخصصي و فعاليت هاي فوق برنامه مرتبط با هر رشته را  -فرهنگي و زيارتي  -اردوهاي دانشجويي
و فناوري، جهت ادامه تحصيل در مقطع تحصيلي باالتر، مطابق ضوابط مربوطه فارغ التحصيالن ممتاز دانشگاه از تسهيالت وزارت علوم، تحقيقات به ) 5برگزار مي كنند. 

تشارات، ) دانشگاه داراي امكانات رفاهي و ورزشي شامل اينترنت بي سيم رايگان در محيط دانشگاه و خوابگاه، سلف سرويس، بوفه دانشجويي، مركز ان6برخوردار مي شوند. 
مجله هاي علمي و پژوهشي، سالن مطالعه، سايت رايانه اي و سالن و زمين ورزشي مي باشد. الف) ويژه دانشجويان دوره هاي كتابخانه مجهز تخصصي، عمومي و اشتراك 

اجد ) تمامي دانشجويان و8) اين دانشگاه داراي خوابگاه رايگان با امكانات و كيفيت عالي در تهران و سرويس اياب و ذهاب دانشجويي به دانشگاه مي باشد. 7روزانه: 
س ميزان اعتبار تخصيص يافته شرايط روزانه از مزاياي وام تحصيلي، ازدواج, وديعه مسكن، عتبات عاليات و وام ضروري صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براسا

هاي انگليسي، فرانسه و اسپانيايي مي باشند، در اولويت  ) داوطلبان عالقمند به تحصيل در رشته هاي تحصيلي دانشگاه صداوسيما كه مسلط به زبان9برخوردار خواهند شد. 
) دانشجويان دوره هاي روزانه در طول دوره ي تحصيل از تسهيالت نقدي و غير نقدي شامل كمك هزينه تحصيلي (به صورت وام) و هديه ازدواج 10پذيرش قرار دارند. 

كمك هزينه تحصيلي ماهيانه (هر  •ي تمام روزهاي هفته با هزينه مصوب يارانه اي)، برخوردار مي باشند. (بال عوض)، خوابگاه رايگان، تغذيه (صبحانه، ناهار و شام در ط
ج به مبلغ پنجاه ماه) به مدت دو سال تحصيلي، براي دانشجويان مجرد مبلغ چهار ميليون ريال و براي دانشجويان متاهل مبلغ هفت ميليون ريال و هديه ازدوا 9سال به مدت 

ود كه ارتقاي سطح علمي مي باشد، به منظور جذب داوطلبان با استعداد و نخبه آزمون ) دانشگاه صداوسيما در راستاي يكي از اهداف خ11ميليون ريال پرداخت مي شود. 
 ، به پذيرفته شدگان داراي رتبه هاي برتر، در صورت داشتن يكي از شرايط زير كمك هزينه ويژه (ماهيانه مبلغ ده ميليون ريال) به مدت دو1400كارشناسي ارشد سال 

 100مخابرات سيستم و مهندسي صدا، رتبه هاي كمتر از  -اختصاص مي دهد. شرايط اخذ تسهيالت: * رشته هاي مهندسي برق  ماه) 9سال تحصيلي (هرسال به مدت 
 ندگي پويانمايي و هنرهايكشوري (بدون اعمال سهميه) * رشته هاي علوم ارتباطات اجتماعي، مديريت رسانه، روزنامه نگاري راديو و تلويزيون، فلسفه رسانه، تهيه كن

  كشوري  10هنرهاي چندرسانه اي، رتبه هاي كمتر از -ايرايانه
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  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  تهران * دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران	ادامه استان

حصيلي پرداخت كمك هزينه ت •* رشته هاي تهيه كنندگي (نمايشي آموزشي و مستند) و راديو (سردبيري و تهيه كنندگي و نويسندگي)، برترين رتبه تك رقمي كشوري. 
) حداكثر مدت مجاز (سنوات رفاهي) استفاده از 12واحد در نيمسال قبل از آن مي باشد.  8و باالتر با حداقل  17ويژه از نيمسال سوم به بعد مشروط به داشتن معدل 

) 13باشد. ب) ويژه دانشجويان دوره هاي نوبت دوم:  نيمسال براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد مي 5خوابگاه رايگان و تغذيه هر سه وعده با نرخ مصوب يارانه اي، 
) در راستاي توانمندسازي و تسهيل ورود فارغ التحصيالن اين 14امكانات رفاهي شامل خوابگاه، كمك هزينه تحصيلي و ... به دانشجويان دوره نوبت دوم تعلق نمي گيرد. 

صيلي، برنامه هاي مهارت افزايي و كارآفريني، عالوه بر دروس مصوب دوره براي كليه دانشجويان برگزار دانشگاه به بازار كار، دوره هاي تخصصي مرتبط با رشته هاي تح
درصد تخفيف شهريه  15) دانشجويان دوره هاي نوبت دوم كه رتبه اول تا سوم را در هر نيمسال كسب نمايند، در چارچوب آيين نامه مصوب دانشگاه از 15مي گردد. 

 www.iribu.ac.ir) براي اطالع از شهريه دوره ي نوبت دوم (شبانه) و كسب اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه 16نيمسال بعد برخوردار خواهند شد. كل (ثابت و متغير) 
د شرايط دوره نوبت دوم، ) تمامي دانشجويان واج18) دانشگاه صداوسيما هيچگونه تعهدي جهت استخدام فارغ التحصيالن دوره هاي نوبت دوم ندارد. 17مراجعه نماييد. 

وسيما با شرايط خاص مي از مزاياي وام شهريه طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان برخوردار خواهند شد. تذكر مهم: با توجه به اينكه پذيرش دانشجو در دانشگاه صدا
شده باشند)، توصيه مي شود با در نظر داشتن شرايط و ضوابط عمومي و  باشد به كليه متقاضيان تحصيل در رشته هاي تحصيلي اين دانشگاه (چنانچه مجاز به انتخاب رشته

رايط عمومي (دوره هاي اختصاصي دانشگاه به شرح ذيل، نسبت به انتخاب رشته هاي تحصيلي اين دانشگاه، در اولويت هاي اول فرم انتخاب رشته خود اقدام نمايند. ش
) تابعيت 21) اعتقاد و التزام عملي به اصل واليت فقيه، نظام جمهوري اسالمي ايران و قانون اساسي. 20م و التزام به احكام. ) اعتقاد به دين مبين اسال19روزانه و نوبت دوم): 

) 24گاه. ) پايبندي و رعايت كامل مقررات، آيين نامه هاي آموزشي و منشور اخالقي دانش23) نداشتن سوءپيشينه به تشخيص مراجع ذي صالح. 22جمهوري اسالمي ايران. 
پذيرش نهايي از بين معرفي شدگان چند برابر ظرفيت و پس از احراز شرايط الزم به ترتيب اولويت صورت  •موفقيت در مصاحبه حضوري (تخصصي و صالحيت عمومي). 

) داشتن شرايط عمومي و ساير 26اهند بود. ) دانشجويان عالوه بر دروس مصوب، ملزم به گذراندن دوره ها و دروس خاص ارايه شده از سوي دانشگاه خو25مي گيرد. 
  ).1ضوابط كلي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام (دفترچه شماره 

) عدم استخدام 28به بعد.  1370سال سن (با احتساب دوران خدمت نظام وظيفه) متولدين  30) داشتن حداكثر 27شرايط اختصاصي (دوره هاي روزانه): 	شرايط خاص :
ام فارغ التحصيالن واجد امتياز ) با توجه به امكان استخد29و تعهد خدمت به هيچيك از سازمانها و ارگانهاي دولتي و غير دولتي به هر نحوي (رسمي، پيماني و آزمايشي). 

دوره هاي روزانه ضرورت علمي، توانمندي حرفه اي و صالحيت عمومي و اخالقي در سازمان صداوسيما، ارايه سند تعهد محضري در شروع به تحصيل براي كليه دانشجويان 
سيما و احراز شرايط علمي و عمومي استخدامي (مطابق ضوابط دانشگاه و سازمان) دارد. بر اساس اين تعهد، فارغ التحصيالن در صورت معرفي دانشگاه و نياز سازمان صداو

در صورت موافقت سازمان صداوسيما با انجام تعهد خدمت  •مي بايست در مراكزي كه سازمان تعيين مي كند، به ميزان دو برابر مدت تحصيل مشغول به خدمت شوند. 
) دانشجوياني كه در طول تحصيل از ادامه تحصيل در دانشگاه صداوسيما 30ضوابط به صورت امريه استفاده خواهند كرد. از فارغ التحصيالن مشمول خدمت وظيفه برابر 

االتر ) ادامه تحصيل فارغ التحصيالن متعهد به خدمت در سازمان در مقاطع ب31باز بمانند (انتقالي، انصراف و اخراج)، ملزم به پرداخت كليه هزينه هاي تحصيلي مي باشند. 
  وفق مقررات سازمان صداوسيما بالمانع خواهد بود.

  02122168538, 02122168643	تلفن:	- --نيايش--ابتداي اتوبان هاشمي رفسنجاني - --عج--خيابان وليعصر  -تهران 	نشاني:
aut.ac.ir استان	تهران -تهران * دانشگاه صنعتي اميركبير  

  02166401369		تلفن:	-ساختمان فارابي  -صنعتي اميركبير دانشگاه  -خيابان حافظ  –تهران 	نشاني:
www.kntu.ac.ir استان	تهران -تهران * دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  

ه شرايط پذيرش دانشجو در مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي اطالعاتي: اين دوره مطابق با سرفصل مصوب دانشگاه و در دانشكد-		شرايط عمومي :
ر ((زمينه تحقيق شرايط پذيرش دانشجو در رشته مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي كالن: در ارايه دروس تخصصي انتخابي، تمركز ب-مهندسي صنايع برگزار مي گردد. 

ط دانشجويان برتر در عمليات)) مي باشد. شرايط پذيرش در رشته مهندسي مواد گرايش هاي شناسايي و انتخاب مواد و شكل دادن فلزات: در صورت فرآهم شدن شراي
هدف از  -ته محل هاي منطقه اقتصادي پيام واقع در كرج: از اين امكان برخوردار خواهند بود كه بخشي از دوره را در كشور فرانسه بگذرانند. **توضيحات مربوط به رش

ارايه دروس توسط اساتيد و اعضاي هييت علمي مجرب دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و اساتيد  -برگزاري در اين محل آموزش در بطن صنعت و اقتصاد است. 
امكان حمايت مالي  -دانش آموختگي توسط دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي صورت مي پذيرد. صدور مدرك رسمي  -مجرب مرتبط با صنعت و اقتصاد انجام مي پذيرد. 

فرصت هاي شغلي براي اشتغال  -از دانشجويان ممتاز دوره، پايان نامه هاي منتخب و دستاوردهاي پژوهشي برتر توسط صنايع مستقر در منطقه ويژه اقتصادي وجود دارد. 
شهريه ثابت و شهريه واحدهاي درسي و پايان نامه براساس مبالغ مندرج در جدول شهريه مصوب  -قر در منطقه ويژه اقتصادي وجود دارد. دانش آموختگان در صنايع مست

  مراجعه نماييد. ** Payam.KNTU.ac.irجهت كسب اطالعات بيشتر در مورد محل منطقه ويژه پيام به تارنماي  -دوره هاي نوبت دوم دانشگاه است. 
 4مدت دوره ها  -2پذيرش دانشجويان از طريق مصاحبه انجام خواهد گرفت. پذيرش اوليه چند برابر ظرفيت انجام ميشود.  -1شرايط دوره مشترك: 	خاص : شرايط

دانشجويان  -3ر برگزار مي شود. نيمسال تحصيلي خواهد بود كه بخشي از آن در دانشكده هاي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و بخشي ديگر در دانشگاه خارجي همكا
كالس ها در طول  -4ود. طي مدت تحصيل در ايران تابع مقررات آموزشي جمهوري اسالمي ايران و در مدت تحصيل در كشور خارجي تابع مقررات آموزشي آن كشور خواهند ب

است و دانش زبان داوطلبين سنجيده  دوره در ايران غالبًا به زبان انگليسي و در كشور ميزبان كامًال به زبان انگليسي خواهد بود. لذا آشنايي كافي با زبان انگليسي ضروري
ه تحصيل در دانشگاه خارجي بر حسب ارز تعيين شده و مطابق قوانين و هزينه تحصيل در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به صورت ريالي و هزين -5خواهد شد. 

ر ايران ندارد و ليكن مقررات دريافت خواهد شد. دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي تعهدي از نظر اعطاي وام شهريه تحصيلي و تامين خوابگاه در طول تحصيل د
كارشناسي ارشد را به طور جداگانه از هر دو دانشگاه دريافت خواهند مدرك دانشجويان پس از اتمام دوره،  -6. دانشگاه خارجي در تهيه خوابگاه همكاري خواهد نمود

توضيحات مربوط به هر رشته به طور جداگانه و مشروح در  -8به دانشجويان دوره مشترك به هيچ عنوان خوابگاه و وام شهريه دانشجويي تعلق نخواهد گرفت.  -7نمود. 
 باشد.مسيوليت ترجمه و ارايه مدارك دوره كارشناسي (دانش نامه و ريز نمرات) به دانشگاه خارجي بعهده دانشجو مي -9شگاه به نشاني فوق قابل دسترسي است. سايت دان

در سال تحصيلي آينده خدمات  با توجه به شرايط خاص همه گيري كرونا، به جهت رعايت پروتكل هاي بهداشتي و حفظ سالمت دانشجويان عزيز،	شرايط خوابگاه :
د، در تأمين ميشون نشجوياه دافاوق رطريق صنددوم از نوبت ن نشجوياي داشهريه خوابگاهي به دانشجويان محترم (روزانه و نوبت دوم) ارايه نخواهد شد. ضمناٌ، وام 

  ارد.ندي هيچ گونه تعهد، شهريهوام خت داپرص خصوه در نشگادد، داتأمين نگرن نشجوياه دافاوق رطريق صندوام از ين اي ابرزم الر عتبااتي كه رصو
  02184064450		تلفن:	- 15875-4416صندوق پستي  -470پالك  -خيابان ميرداماد غربي -تهران	نشاني:



 
 

 482  

 

  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.sharif.ir استان	تهران -تهران * دانشگاه صنعتي شريف  

غيربومي به استثناي دانشجويان پرديس خودگردان و ساكنين شهرستان هاي توابع استان تهران و استان البرز، تامين خوابگاه براي دانشجويان روزانه  -1	شرايط خوابگاه :
حداكثر زمان برخورداري از امكانات خوابگاه براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد (واجد  -2با توجه به اولويت ها در قالب محدوديت هاي دانشگاه امكان پذير است. 

متقاضيان  -4متاسفانه به هيچ وجه امكان تأمين خوابگاه و ساير امور رفاهي براي دانشجويان نوبت دوم (شبانه) وجود ندارد.  -3قبل) چهار نيمسال تحصيلي است.  شرايط بند
از شروع ترم به صندوق رفاه دانشجويان وزارت  حايز شرايط استفاده از خوابگاه بايستي در بدو ورود نسبت به پرداخت وديعه اقدام نمايند و اجاره بهاي هر ترم را قبل

و مصوبات ستاد ملي كرونا و ستاد پيشگيري  19اسكان در خوابگاه هاي دانشگاه صنعتي شريف تابع شرايط روز پاندمي كوويد  -5علوم، تحقيقات و فناوري پرداخت نمايند. 
  كروناي دانشگاه خواهد بود.

  02166165041, 02166165062	تلفن:	-خيابان آزادي  -تهران	نشاني:
www.mut.ac.ir استان	تهران * دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

مقطع كارشناسي روزانه دانشگاه هاي صنعتي شريف، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتي اميركبير و دانشگاه  3تا  1فارغ التحصيالن مرد رتبه - 1تسهيالت ويژه: 	شرايط عمومي :
صي وزارت دفاع، بعد از تصويب علم و صنعت، كه از طريق استعداد درخشان و يا كنكور سراسري در اين دانشگاه پذيرش مي شوند، در صورت دارا بودن شرايط اختصا

سهميه آزاد آزمون كارشناسي ارشد در رشته هاي ( مهندسي برق، مهندسي  200داوطلبان مرد با رتبه هاي كمتر از - 2پروپزال به استخدام وزارت دفاع در خواهند آمد. 
واد، مهندسي هوافضا، شيمي، مهندسي شيمي و مديريت) پس از دانش آموختگي مكانيك، مهندسي صنايع، مهندسي فناوري اطالعات، فوتونيك، مهندسي كامپيوتر، مهندسي م

نيمسال تحصيلي و قرار گرفتن در ميان دانش آموختگان اول تا سوم هر  5)بدون احتساب پايان نامه) و دانش آموختگي در حداكثر 17و مشروط به كسب معدل باالي 
داوطلبان مرد دانش آموخته رتبه اول مقطع كارشناسي دانشگاه - 3اع، به استخدام وزارت دفاع در خواهند آمد. دوره، در صورت دارا بودن شرايط اختصاصي وزارت دف

رقمي آزمون سراسري در هاي صنعتي شريف، اميركبير، علم و صنعت، تهران، صنعتي اصفهان، شيراز، فردوسي مشهد، تبريز و شهيد چمران اهواز و همچنين رتبه هاي تك 
در صورت  هندسي برق، مهندسي مكانيك، مهندسي صنايع، مهندسي فناوري اطالعات، فوتونيك، مهندسي كامپيوتر، مهندسي مواد، مهندسي هوافضا و مديريت)رشته هاي(م

پروژه هاي تحقيقاتي  در صورت مشاركت دانشجويان در-4دارا بودن شرايط اختصاصي وزارت دفاع بعد از تصويب پروپزال، به استخدام وزارت دفاع درخواهند آمد. 
فارغ التحصيالن مرد دانشگاه صنعتي مالك اشتر، در صورت تمايل مي توانند -5صنعت دفاعي كشور، از خدمت سربازي آنها متناسب با ميزان همكاري كسر خواهد شد. 

پذيرش دانشجو در دوره روزانه رشته روابط بين -1يط عمومي خدمت سربازي خود را در صنايع دفاعي وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بگذرانند. شرا
مسلح مي باشد.  ديپلماسي كنترل تسليحات منحصرا ويژه شاغلين ساحفا ودجا مي باشد. و پذيرش در دوره نوبت دوم اين رشته نيز ويژه شاغلين ساحفا نيروهاي-الملل

پذيرفته شدگان همانند ساير دانشجويان كشور ميتوانند از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان -3اهد بود. گزينش دانشجو در كليه رشته ها بر اساس انجام مصاحبه خو- 2
موضوع پايان نامه هاي تحصيلي كليه دانشجويان از محل پروژه هاي تحقيقاتي نياز محور است. -4مطابق آيين نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استفاده نمايند. 

دانشگاه از فعاليت هاي اجتماعي، دانشجويي، نشاط سياسي حمايت  -6ابعيت جمهوري اسالمي ايران براي داوطلب و خانواده وي ضروري مي باشد. برخورداري از ت-5
  مقررات دانشگاه است. پوشش بانوان محترم در دانشگاه و اماكن وابسته متناسب با-7كند اما فعاليت هاي حزبي و جانبداري از احزاب در داخل دانشگاه مجاز نيست. مي

  بعلت شيوع ويروس كرونا، خوابگاه در اختيار دانشجويان جديد قرار نمي دهد 1400-1401اين دانشگاه در سال تحصيلي 	شرايط خوابگاه :
  02122970195, 02122974608	تلفن:	-خيابان شعبانلو  -لويزان  -تهران 	نشاني:

www.atu.ac.ir استان	تهران -عالمه طباطبايي تهران * دانشگاه  

 4هايي كه حداقل در ضوابط پرداخت هديه به پذيرفته شدگان رتبه برتر: به دانشجويان رتبة اول تا سوم دورة روزانه مقطع كارشناسي ارشد در رشته		شرايط عمومي :
ميليون تومان تبصره: يك سوم  1,5رتبة سوم  •ميليون تومان  2رتبة دوم  •ميليون تومان  3رتبة اول  •شود: اي بدين شرح پرداخت ميدانشگاه پذيرش دانشجو دارند، هديه

هاي بعد و براساس پيشرفت تحصيلي دانشجو در طول تحصيل پرداخت خواهد شد. ** دانشجويان كارشناسي ارشد هديه در نيمسال اول تحصيلي و الباقي در نيمسال
گردد، شركت نمايند. هاي مهارت افزايي مرتبط با رشته تحصيلي خود كه توسط دانشگاه برگزار ميعالوه بر گذراندن واحدهاي درسي بايد در دورهدانشگاه عالمه طباطبايي 

  ند.يداوطلبان براي اطالع از شهريه نوبت دوم (شبانه)، پرديس تحصيالت تكميلي و اطالعات بيشتر به تارنماي دانشگاه به آدرس فوق مراجعه نما
هاي پذيرش دانشجو در رشتة مطالعات زنان در كلية دوره -2هاي تحصيلي با مصاحبه خواهد بود. پذيرش دانشجو در رشتة مددكاري اجتماعي كلية دوره -1		شرايط خاص :

ق برگزاري مصاحبه به زبان هاي تحصيلي از طريپذيرش دانشجو در رشته بيم سنجي (در موسسه آموزش عالي بيمه اكو) در كلية دوره -3باشد. تحصيلي با مصاحبه مي
هاي تحصيلي از طريق برگزاري مصاحبه به زبان اي (در موسسه آموزش عالي بيمه اكو) در كلية دورهپذيرش دانشجو در رشته مطالعات منطقه -4شود. انگليسي انجام مي

هاي تحصيلي ملزم به پذيرفته شدگان رشته حقوق نفت و گاز در كليه دوره-6باشد. آموزش در موسسه آموزش عالي بيمه اكو به زبان انگليسي مي -5باشد. انگليسي مي
ارشد با همكاري دانشگاه عالمه طباطبايي و دانشگاه دولتي اي در مقطع كارشناسيباشند. شرايط پذيرش دانشجوي دورة مشترك مطالعات منطقهارايه مدرك زبان معتبر مي

هاي دورة مشترك به صورت شرايط خاص (معرفي پنج برابر ظرفيت هر رشته از سوي سازمان سنجش آموزش جويان رشتهشناسي مسكو كشور روسيه : پذيرش دانشزبان
هاي اول و چهارم را در دانشگاه كشور خودشان و ترم دوم . دانشجويان پذيرفته شده، ترم1كشور از ميان متقاضيان، و انجام مصاحبه حضوري توسط دانشگاه) خواهد بود. 

التحصيلي به زبان فارسي . در پايان دوره، يك مدرك فارغ2نمايند. طباطبايي و يك ترم در دانشگاه دولتي زبانشناسي مسكو تحصيل مييك ترم در دانشگاه عالمه و سوم
. زبان اجراي دوره انگليسي 3ن اعطا خواهد شد. التحصيالطباطبايي و نيز يك مدرك مشترك به زبان انگليسي به امضاء روساي هر دو دانشگاه به فارغاز سوي دانشگاه عالمه

بار بليط رفت و برگشت به دانشجويان ايراني در كل دوره برعهده دانشگاه است، . پرداخت هزينة يك4باشد. نفر مي 6است و تعداد دانشجويان پذيرفته شده در هر رشته 
باشد (اقامت دانشجويان ايراني مهمان براي يك ترم از و دو وعده غذاي روزانه بر عهدة دانشجو مي هاي مربوط به حضور در كشور روسيه به غير از اقامتي هزينهكليه

صورت رايگان تأمين خواهد شد). هزينة تأمين بيمة درماني و سالمت براي كل مدت اقامت در كشور روسيه برعهدة دانشجويان شناسي مسكو بهطرف دانشگاه ملي زبان
اي (حوزة تخصصي اورآسيا: دارا بودن حداقل مدرك رشتة مطالعات منطقه •. شرايط داوطلبان: 5متعهد به تهية بيمه پيش از اعزام خواهند بود. باشد و دانشجويان مي

انگليسي، زبان روسي  ارتباطات، زباننگاري، اجتماعي، اقتصاد، تاريخ، روزنامهشناسي، علوم اي، جامعههاي: علوم سياسي، روابط بين الملل، مطالعات منطقهكارشناسي در رشته
آزمون تخصصي زبان وزارت  -65تافل حداقل نمره  - 5,5قبولي در اين دوره منوط به گذراندن مصاحبة تخصصي و علمي و دارا بودن مدرك زبان آيلتس با حداقل نمره  •

به هنگام دعوت به مصاحبه ضروري است مدرك زبان انگليسي معتبر ( با شرايط  داوطلبان -دعوت به مصاحبه • 65) با حداقل نمرة  MSRTعلوم، تحقيقات و فناوري (
  هاي مشترك به آدرس تارنماي دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند.. داوطلبان جهت اطالع از ساير اطالعات دوره6مندرج در سايت دانشگاه) را به همراه داشته باشند. 
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  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  تهران -عالمه طباطبايي تهران * دانشگاه 	ادامه استان

ساير دانشجويان دوره روزانه (با  -2از اولويت واگذاري خوابگاه برخوردار خواهند شد. 100دانشجويان دوره روزانه كارشناسي ارشد با رتبه هاي زير -1		شرايط خوابگاه :
در قبال اسكان براي دانشجويان نوبت دوم(شبانه)، مهمان، انتقالي، بورسيه دانشگاه تعهدي  -3اولويت دانشجويان دختر) در صورت وجود ظرفيت اسكان داده خواهندشد. 

دليل محدوديت ظرفيت، به دانشجويان ساكن در استانهاي تهران و البرز يا به -4هاي خودگردان اسكان داده خواهند شد.و شاغل ندارد و در صورت امكان در خوابگاه
حداكثر زمان استفاده از خوابگاه برابر با دستورالعمل صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و  -5گيرد.گاه تعلق نميكنندگان از سهميه پذيرش بومي خواباستفاده

أمين اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي در قبال ت -6رفاهي و با پرداخت نقدي اجاره بها در ابتداي هر نيمسال تحصيلي مي باشد.-فناوري تا سقف ترم هاي مجاز تحصيلي
  اين دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي است. -7خوابگاه دانشجويان پرديس خودگردان ندارد.

, 02144737510, 02144737512	تلفن:	- 1489684511كدپستي  -سازمان مركزي دانشگاه  -تقاطع بزرگراه شهيد همت  -بلوار دهكده المپيك  -تهران 	نشاني:
02144737511  

iust.ac.ir استان	تهران -* دانشگاه علم و صنعت ايران  تهران 

 دانشجويان واجد شرايط بعضي از گرايشهاي مهندسي صنايع، مهندسي مواد و مهندسي مكانيك به تعداد محدود مطابق ضوابط و مقررات آموزشي مي 	شرايط عمومي :
ادامه تحصيل دانشجويان در شيوه آموزشي پژوهشي منوط به احراز  -5بگذرانند. ) ENSAMتوانند با هزينه شخصي، بخشي از دوره را در كشور فرانسه (تحت عنوان دوره 

  شرايط دانشكده و دانشگاه مي باشد. درصورت عدم احراز، ادامه تحصيل به صورت آموزش محور خواهد بود.
محدود در صورت وجود امكانات خوابگاهي با توجه به محدوديتهاي ناشي اين دانشگاه براي دانشجويان دوره روزانه (تنها در چهار نيمسال) به تعداد  -1		شرايط خوابگاه :

اين دانشگاه فاقد هرگونه خوابگاه براي دانشجويان دوره  -3اين دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي براي دانشجويان مي باشد.  -2از شرايط كرونا، خوابگاه واگذار مي نمايد. 
  واحد شهرستانهاي نور و دماوند فاقد هرگونه امكانات رفاهي و خوابگاهي مي باشد. -4اشد. نوبت دوم (شبانه) و پرديس خودگردان مي ب

  02177240439	تلفن:	-خيابان دانشگاه علم و صنعت ايران  -خيابان هنگام  -ميدان رسالت  -تهران 	نشاني:
apu.ac.ir استان	اسالمي ايراننيروي انتظامي جمهوري  -تهران * دانشگاه علوم انتظامي امين  

نداشتن سابقه  -3داشتن مدرك تحصيلي كارداني و كارشناسي مصوب مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. -2عضويت كادر پايور ناجا(مرد). -1		شرايط عمومي :
موافقت  -5در ارزيابي كارايي چهار سال اخير.  85ميانگين نمره دارا بودن حداقل  -4ارتكاب جرايم، محكوميت هاي قضايي موثر و سابقه تنبيهات انضباطي(انتظار خدمت) . 

هاي صادره سازماني در خصوص نحوه ادامه تحصيل كاركنان. رعايت تمامي دستورالعمل -6بي قيد و شرط يگان خدمتي با ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته. 
ني صادره از دانشگاه علوم انتظامي امين، قابل دسترس از طريق سايت اينترانتي معاونت تربيت و آموزش دانشگاه **رعايت تمامي شرايط مندرج در دفترچه راهنماي آزمو

  علوم انتظامي امين و مكاتبه اتوماسيوني**
  02148931285	تلفن:	-انتهاي اتوبان همت 		نشاني:

uswr.ac.ir استان	تهران -تهران * دانشگاه علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي  

  شركت كنندگان از شرايط جسماني سالم برخوردار باشند.	شرايط عمومي :
  دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي مي باشد.	شرايط خوابگاه :

  02122180054	تلفن:	-دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 	نشاني:
www.ujsas.ac.ir استان	دادگستريتهران * دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري  

ه بر پذيرش در اين دانشگاه داراي شرايط خاص بوده و همه داوطلبان بايد در مصاحبه عمومي و علمي شركت نمايند. داوطلبان رشته هاي بورس عالو -1	شرايط عمومي :
بورسيه قوه قضاييه شده و پس از فراغت از تحصيل و دانشجويان رشته هاي زير،  -2آن و در صورت احراز حدنصاب علمي، در مراحل گزينش نيز شركت خواهند نمود. 

حقوق ثبت  -5حقوق عمومي -4حقوق دادرسي اداري  -3حقوق جزا و جرم شناسي -2حقوق خصوصي  -1گذراندن دوره كار آموزي وارد خدمت قضايي خواهند شد: 
مديريت اصالح و كيفرهاي  -10حقوق حمل و نقل تجاري  -9قراردادهاي تجاري حقوق اسناد و  -8حقوق خانواده -7حقوق كيفري اطفال و نوجوانان  -6اسناد و امالك 

حقوق سردفتري اسناد  -3حقوق بين الملل  -2حقوق شركت هاي تجاري  -1دانشجويان رشته هاي زير به صورت آزاد (غير بورسيه) پذيرش خواهند شد:  -3قضايي 
آموختگان مقطع كارشناسي دانشگاه علوم قضايي كه تعهد خدمت به قوه قضاييه دارند، رشته هاي بورسيه را دانشجويان و دانش  -4مديريت نظارت و بازرسي  -4رسمي 

سازمان سنجش آموزش كشور، هر داوطلب  -6تحصيل دانشجويان آزاد تابع مقررات آموزش رايگان است و شهريه اي از آنان دريافت نخواهد شد.  -5انتخاب ننمايند. 
كالس  -8دانشجويان فقط با نگارش پايان نامه فارغ التحصيل خواهند شد.  -7جهت مصاحبه به دانشگاه معرفي خواهد نمود.  "شرايط خاص"ه داراي رشت 2را حداكثر در 

  هاي درس در همه ايام غير تعطيل هفته برنامه ريزي خواهد شد.
تدين به دين  -2سازمان سنجش آموزش كشور  2و  1داشتن كليه شرايط عمومي و اختصاصي دفترچه شماره  -1شرايط پذيرش دانشجوي بورسيه  -الف		شرايط خاص :

دن در گزينش پذيرفته ش -5موفقيت در مصاحبه علمي  -4التزام به واليت فقيه و مباني نظام جمهوري اسالمي ايران  -3مبين اسالم و التزام عملي به احكام آن 
عدم اشتغال به كار و تعهد به  -8داشتن حسن شهرت خانوادگي  -7برخورداري از سالمت كامل جسمي و رواني الزم براي منصب قضا و نداشتن سوءپيشينه كيفري  -6

(مدت خدمت وظيفه داوطلباني كه  31/6/1400سال سن تا تاريخ  28داشتن حداكثر  -10سال  10سپردن تعهد خدمت به قوه قضاييه به مدت  -9تحصيل تمام وقت 
يا گواهينامه موقت تحصيلي معتبر كارشناسي پيوسته در يكي از رشته هاي حقوق،  مدركداشتن  -11دوره سربازي را گذرانده اند به حداكثر سن آنان افزوده خواهد شد) 

امتيازات بورس  -) ب15و حقوق، گواهي پايان سطح دو حوزوي با حداقل معدل پانزده ( حقوق قضايي، علوم قضايي، فقه و مباني حقوق اسالمي، فقه و حقوق اسالمي، فقه
دريافت مقرري ماهيانه (حقوق كارآموز قضايي ضمن تحصيل) از زمان شروع به  -2دريافت ابالغ كارآموز قضايي ضمن تحصيل از زمان شروع به تحصيل  -1تحصيلي 
ييه پس از فراغت از تحصيل و گذراندن دوره كارآموزي قضايي در صورت داشتن صالحيت هاي عمومي و علمي اشتغال به كار قضايي در قوه قضا -3تحصيل 

حاكم قضايي كشور گذراندن خدمت سربازي در قالب اشتغال در قوه قضاييه (بر اساس قانون گذراندن مدت خدمت وظيفه فارغ التحصيالن دانشكده علوم قضايي در م -4
به منظور ارتقاي سطح بينش اعتقادي دانشجويان بورسيه، كليه  -1تذكرات الزم براي داوطلبان رشته هاي بورس  -) ج1375امه اجرايي آن مصوب و آيين ن 1373مصوب 

دانشجويان در  -2. رننددانشجويان بورس بايد برنامه دروس حوزوي و طرح مطالعه آثار شهيد مطهري (بينش مطهر) را در چارچوب برنامه هاي دانشگاه با موفقيت بگذا
هاي تحصيلي و مقرري يا از دست دادن شرايط و صالحيت هاي عمومي و علمي موظفند كلية هزينه 16صورت انصراف از تحصيل، انتقال، اخراج و يا عدم كسب معدل 

  دريافتي را مطابق تعهدنامه محضري، به تشخيص دانشگاه و قوه قضاييه بازپرداخت نمايند. 
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  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  تهران * دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري	ادامه استان

هاي فرهنگي در  دانشجويان در طول دوره تحصيل متعهد به شركت در برنامه هاي فرهنگي، كارآموزي، دروس حوزوي، و كارگاه هاي مهارت افزايي هستند. فعاليت -3
گي، بينش مطهر، دروس حوزوي و كارآموزي ترجيحا در نوبت صبح و ساير برنامه هاي آموزشي در برنامه هاي فرهن -4قالب كارنامه فرهنگي دانشجو ارزيابي خواهد شد. 

را كسب نمايند،  16فارغ التحصيالن بورسيه چنانچه حداقل معدل  -6مدت استفاده از بورس تحصيلي حداكثر شش نيمسال است.  -5نوبت بعد از ظهر ارايه خواهد شد. 
  گاه قضايي خواهند شد.براي تصدي منصب قضاء جذب دست

تعرفه  به دانشجويان بورسيه خوابگاه مجردي تعلق مي گيرد و در صورت وجود امكانات به دانشجويان آزاد نيز خوابگاه مجردي با دريافت هزينه طبق	شرايط خوابگاه :
  مصوب واگذار خواهد شد.

  02166707021		تلفن:	- 1133913615كدپستي  – 9پالك  -خيابان خارك -نرسيده به پل حافظ  -خيابان انقالب اسالمي -تهران	نشاني:
www.ssau.ac.ir استان	تهران * دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) 

رشته محل هاي روزانه تنها براي شاغلين در نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي  تحصيل در- 2پذيرش در اين دانشگاه مشروط به قبولي در مصاحبه است. - 1	شرايط خاص :
  كار پژوهشي (سمينار و پايان نامه) در راستاي مخابرات رمز است.» مخابرات سيستم-مهندسي برق«در رشته - 3ايران امكان پذير است. 

  خوابگاه پذيرفته شدگان ندارد.اين دانشگاه هيچ تعهدي در راستاي تامين اسكان و 	شرايط خوابگاه :
  02164032031	تلفن:	-مهرآباد جنوبي خ شهيد عبدالهي 	نشاني:

khatam.ac.ir استان	تهران -تهران * دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  

از كمك هزينه تحصيلي مصوب شوراي دانشگاه در بدو ورود از پرداخت شهريه تحصيلي معاف و  50تا  1رتبه هاي  -1شرايط عمومي براي كليه رشته ها : 	شرايط عمومي :
كمك هزينه تحصيلي مصوب شوراي دانشگاه برخوردار خواهند  %50در بدو ورود از پرداخت شهريه تحصيلي معاف و از  100تا  51رتبه هاي  -2برخوردار خواهند شد . 

حايزين رتبه هاي فوق چنانچه در طول تحصيل به عنوان دانشجوي رتبه  -4د بود . در بدو ورود از پرداخت شهريه تحصيلي معاف خواهن 200تا  101رتبه هاي  -3شد . 
دانشجويان كارشناسي ارشد در صورت انتشار مقاله  -5باشد ) در هر نيمسال معرفي شوند كماكان از امتيازات فوق بهره مند خواهند بود .  17اول تا سوم (معدل بايد باالي 

رتباط با پايان نامه در مجالت معتبر علمي و پژوهشي و يا كنفرانس هاي علمي و بين المللي از مزاياي مالي آيين نامه آموزشي برخوردار متناسب با رشته تحصيلي و در ا
  دانشجويان از وام شهريه دانشجويي بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان بهره مند خواهند شد . -6خواهند شد . 

به  1400-01شرايط خاص رشته علوم اقتصادي گرايشهاي اقتصادنظري، اقتصاد انرژي و توسعه اقتصاد ي و برنامه ريزي دانشگاه خاتم در سال تحصيلي 	شرايط خاص :
ريزي ، مقطع كارشناسي  ) در رشته علوم اقتصادي گرايش هاي اقتصادنظري، اقتصاد انرژي و توسعه اقتصادي و برنامه100تا  1هاي منظور جذب دانشجويان نخبه (رتبه

معافيت از  -2المللي هاي برتر بينگيري از اساتيد دانش آموخته دانشگاهبهره -1پردازد: ارشد به ارايه تسهيالت زير به تناسب رتبه كل كشوري در گرايش متعلقه مي
هاي گروه مالي اولويت دعوت به همكاري در هلدينگ -4موزشي و پژوهشي . پرداخت كمك هزينه تحصيلي ماهيانه ، در قبال فعاليت موثر تمام وقت آ -3پرداخت شهريه 

المللي براي ارايه مقاالت علمي پذيرفته شده و هاي علمي بينتأمين هزينه شركت در كنفرانس -5پاسارگاد در صورت احراز كامل شرايط مرتبط پس از فراغت از تحصيل 
اين تسهيالت براي حايزين شرايط صرفاً در مدت تحصيل "هيالت اسكان به دانشجوياني كه ساكن شهر تهران نيستند . ارايه تس -6چاپ آن در مجالت علمي بين المللي 

ترم ) قابل اجراء بوده و در صورت عدم حفظ كيفيت قابل قبول تحصيلي و بروز ركود علمي و يا استفاده از سنوات تحصيلي مازاد ، تسهيالت  5(سنوات قانوني حداكثر 
 khatam.ac.ir/teiasبه منظور كسب اطالعات بيشتر داوطلبان واجد شرايط به صفحه اينترنتي  "ي قطع خواهد شد و دانشجو مشمول پرداخت شهريه خواهد شد.اعطاي

 1400-01در سال تحصيلي  تماس حاصل فرماييد. شرايط خاص رشته مهندسي كامپيوتر، گرايش علوم داده دانشگاه خاتم 021-89174611مراجعه نموده و يا با شماره 
علوم داده، مقطع كارشناسي ارشد به ارايه تسهيالت زير  ) در رشته مهندسي كامپيوتر، گرايش100تا  1هاي كل كشوري در گرايش به منظور جذب دانشجويان نخبه (رتبه

پرداخت كمك هزينه تحصيلي  -3معافيت از پرداخت شهريه  -2المللي بينهاي برتر گيري از اساتيد دانش آموخته دانشگاهبهره -1پردازد: به تناسب رتبه متعلقه مي
هاي گروه مالي پاسارگاد در صورت احراز كامل شرايط مرتبط، پس اولويت دعوت به همكاري در هلدينگ -4ماهيانه، در قبال فعاليت موثر تمام وقت آموزشي و پژوهشي 

ارايه  -6المللي المللي براي ارايه مقاالت علمي پذيرفته شده و چاپ آن در مجالت علمي بينهاي علمي بينانستأمين هزينه شركت در كنفر -5از فراغت از تحصيل 
ترم) قابل اجراء بوده و  5تسهيالت اسكان به دانشجوياني كه ساكن شهر تهران نيستند. اين تسهيالت براي حايزين شرايط صرفًا در مدت تحصيل (سنوات قانوني حداكثر 

نشجو مشمول پرداخت رت عدم حفظ كيفيت قابل قبول تحصيلي و بروز ركود علمي و يا استفاده از سنوات تحصيلي مازاد، تمامي تسهيالت اعطايي قطع خواهد شد و دادر صو
 021-89174611وده و يا با شماره مراجعه نم khatam.ac.ir/teiasشهريه نيز خواهد بود. به منظور كسب اطالعات بيشتر داوطلبان واجد شرايط به صفحه اينترنتي 

شرايط اختصاصي دوره: انتخاب بر اساس كنكور سراسري و مصاحبه علمي. برگزاري دوره بصورت  -1تماس حاصل فرماييد. رشته مواد، انرژيها، و فناوريهاي كوانتومي: 
تحقيقاتي بين المللي. معافيت از پرداخت شهريه. امكان دريافت بورس تحصيلي مشترك با دانشگاههاي سوربن و پاريس فرانسه. امكان انجام پروژه هاي مشترك در مراكز 

در صورت رسيدن به محصول  در ايران و فرانسه. اشتغال به عنوان دستيار پژوهشي در پروژه هاي دوره و پس از اتمام تحصيل. دريافت تسهيالت شتابدهي و سرمايه گزاري
تماس  89174102گروه كوآنتوم مراجعه نموده و يا با شماره  khatam.ac.irتر داوطلبان واجد شرايط به صفحه اينترنتي در پروژه ها. به منظور كسب اطالعات بيش

شرايط اختصاصي دوره: امكان دريافت تسهيالت تحصيلي. امكان انجام پروژه هاي مشترك در دانشگاههاي برتر بين المللي. اشتغال به  -2رشته نانومواد. •حاصل فرماييد. 
در پروژه ها. به منظور كسب عنوان دستيار پژوهشي در پروژه هاي دوره و پس از اتمام تحصيل. دريافت تسهيالت شتابدهي و سرمايه گزاري در صورت رسيدن به محصول 

تماس حاصل فرماييد. شرايط خاص  89174102گروه كوآنتوم مراجعه نموده و يا با شماره  khatam.ac.irاطالعات بيشتر داوطلبان واجد شرايط به صفحه اينترنتي 
) در رشته مالي گرايشهاي 100تا  1هاي دانشجويان نخبه (رتبهبه منظور جذب  1400-01رشته مالي، گرايش مهندسي مالي و بانكداري دانشگاه خاتم در سال تحصيلي 

گيري از اساتيد دانش آموخته بهره -1پردازد بانكداري و مهندسي مالي و مديريت ريسك در مقطع كارشناسي ارشد به ارايه تسهيالت زير به تناسب رتبه متعلقه مي
پرداخت كمك هزينه تحصيلي ماهيانه ، در قبال فعاليت موثر تمام وقت  -3معافيت از پرداخت شهريه  -2و ريسك  هاي اقتصاد ، ماليالمللي در رشتههاي برتر بيندانشگاه

اولويت دعوت به همكاري در  -5طي دوره كارورزي تعريف شده حسب تشخيص و اعالم گروه در هلدينگ هاي گروه مالي پاسارگاد  -4آموزشي و پژوهشي در دانشگاه 
المللي براي ارايه هاي علمي بينتأمين هزينه شركت در كنفرانس -6مالي پاسارگاد در صورت احراز كامل شرايط مرتبط پس از فراغت از تحصيل هاي گروه هلدينگ

هيالت براي حايزين ارايه تسهيالت اسكان به دانشجوياني كه ساكن شهر تهران نيستند . اين تس -7مقاالت علمي پذيرفته شده و چاپ آن در مجالت علمي بين المللي 
ترم ) قابل اجراء بوده و در صورت عدم حفظ كيفيت باالي تحصيلي و بروز ركود علمي و يا استفاده از سنوات  5شرايط صرفًا در مدت تحصيل (سنوات قانوني حداكثر 

كسب اطالعات بيشتر داوطلبان واجد شرايط به صفحه اينترنتي  تحصيلي مازاد ، تسهيالت اعطايي قطع خواهد شد و دانشجو مشمول پرداخت شهريه خواهد گرديد. به منظور
khatam.ac.ir  تماس حاصل فرماييد. 021-89174660گروه مالي مراجعه نموده و يا با شماره  

  02189174004		تلفن:	- 30پالك -خيابان حكيم اعظم  -خيابان شيرازي شمالي  -خيابان مال صدرا  -تهران 	نشاني:
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  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.soore.ac.ir استان	تهران -تهران * دانشگاه غيرانتفاعي سوره  

پذيرفته شدگان در راستاي  -3كليه هزينه هاي مواد مصرفي و كارگاهي و اردوهاي علمي و پايان نامه هاي تحصيلي به عهده دانشجو مي باشد .  -2-1		شرايط عمومي :
از دانشجويان در صورت انصراف يا انتقال به ساير دانشگاه  -4اهدف سازمان تبليغات اسالمي خواهند بود. اعتالي هنر ديني ملزم به پژوهش در عرصه هنر متعهد و منطبق با 

با توجه به اينكه موسس اين دانشگاه سازمان تبليغات اسالمي است  -5ها ضوابط و آيين نامه هاي ابالغي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري شهريه دريافت خواهد شد . 
تشكيل كالسهاي حضوري دانشگاه در دوره بيماري كرونا منوط به مصوبات كميته كرونا  -6ا و شيونات اسالمي در طول دوره تحصيل كامٌال ضروري است . رعايت ارزشه

  خواهد بود.
  دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه ندارد	شرايط خوابگاه :

  02188994046, 02188994048		تلفن:	- 252پالك  -نبش كوچه كامياران  -و آذربايجان  بين خيابان خوش -خيابان آزادي  -تهران	نشاني:
www.mazaheb.ac.ir استان	تهران * دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي 

داشتن -3دانشگاه بصورت تمام وقت است. تحصيل در دوره كارشناسي ارشد اين -2احترام به پيروان مذاهب اسالمي و برخورداري از روحيه تقريب -1	شرايط عمومي :
-5در اولين نيمسال تحصيلي، مرخصي تحصيلي داده نمي شود. -4حجاب اسالمي برتر (پوشش چادر) در محيط دانشگاه و اماكن وابسته براي خواهران گرامي الزامي است. 

  د شد.دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي و وام صندوق رفاه دانشجويي برخوردار خواهن
  دانشگاه هيچ تعهدي براي تأمين خوابگاه براي دانشجويان ندارد.	شرايط خوابگاه :

  02166465252		تلفن:	- 3پالك  -خيابان روانمهر  -خيابان فلسطين جنوبي  -خيابان انقالب  -تهران	نشاني:
www.isu.ac.ir استان	تهران * دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع ) 

  02122131876, 02122131875, 02122131874	تلفن:	-پل مديريت  -بزرگراه شهيد چمران  - تهران	نشاني:
www.abu.ac.ir استان	تهران -تهران * دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي اهل بيت(ع)  

  به صورت خودگران و با دريافت هزينه مي باشد.	شرايط خوابگاه :
  02122449319	تلفن:	- 35پالك  -بلوار ارتش  -تهران 	نشاني:

edalat.ac.ir استان	تهران * دانشگاه غيرانتفاعي عدالت 

  02188497832	تلفن:	- 26پالك  -كوچه دانش كيان  -خيابان وليعصر  -تهران 	نشاني:
www.usc.ac.ir استان	تهران -تهران * دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  

الحسنه دانشجويان از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري و نيز از تسهيالت صندوق قرض دانشجويان اين دانشگاه -1	شرايط عمومي :
امنا و امكان تقسيط شهريه دانشجويان برابر مصوبات هيأت  -2 هاي عادي، ضروري و اضطراري)، در صورت تأمين اعتبار برخوردار خواهند شد.ايران (وام ازدواج و وام

ها كه محل شناسي و حايزين رتبه اول در ساير كدرشتهآزمون كارشناسي ارشد در رشته زيست 3تا  1هاي شدگان رتبهپذيرفته -3هيأت رييسه دانشگاه، وجود دارد. 
مند آشتياني بهرهجهادگر دكتر سعيد كاظمي تحصيل خود را دانشگاه علم و فرهنگ انتخاب نمايند، در صورت پذيرش نهايي از مزيت تحصيل رايگان يادمان دانشمند

ي پژوهشي دانشگاه، دانشجويان كارشناسي ارشد به ازاء انتشار يا ارايه هر مقاله، متناسب با سطح علمي و ميزان اعتبار مجله يا كنفرانس، بر اساس نظر شورا -4خواهند شد. 
آموختگان مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه، مشروط به احراز دانش -5ريه برخوردار خواهند شد. هاي پژوهشي، از تخفيف در شهنامه تشويق فعاليتمستند به آيين

هاي علمي پژوهشي و آموزشي معرفي هاي جهاددانشگاهي برابر مقررات و ضوابط مربوط جهت همكاري در طرحهاي الزم و نياز واحدها، موسسات و پژوهشكدهصالحيت
شود، دانشجويان امكان اجراي هاي مرتبط برگزار ميها و پژوهشكدههاي آموزشي دانشگاه علم و فرهنگ با همكاري پژوهشگاهي از دورهكه برخاز آنجايي -6خواهند شد. 

دانشگاه  -7د. هاي مربوط دارنهاي علمي معاونت پژوهشي جهاددانشگاهي پس از تأييد و تصويب در گروههاي تحقيقاتي شبكه برنامهنامه خود را در راستاي طرحپايان
  هاي دانشجويان دوره كارشناسي ارشد را ندارد.نامههاي عملياتي پايانهيچگونه مسيوليتي در قبال تأمين هزينه

مورد تأييد هاي خصوصي معتبر و اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه ندارد. اما تالش خود را جهت اسكان دانشجويان در خوابگاه	شرايط خوابگاه :
  خواهد داشت.

  02144239058	تلفن:	-كوچه بهار  -خيابان پارك  -نرسيده به پل بزرگراه همت  -بلوار شهيد اشرفي اصفهاني  -تهران	نشاني:
www.motahari.ac.ir استان	تهران -تهران * دانشگاه غيردولتي شهيد مطهري  

داشتن گرايش هاي حوزوي و طلبگي و رعايت  -2و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و واليت فقيه  ايمان و اعتقاد به دين مبين اسالم -1		شرايط عمومي :
 -5عدم اشتغال به كار در خارج از دانشگاه  -4سپردن تعهد مبني بر رعايت مقررات و آيين نامه هاي داخلي دانشگاه و شركت در كليه كالسهاي درس -3زّي طلبگي 
  انتحصيل رايگ

فقه (منبع: شرح لمعه  -1پذيرفته شدن در مصاحبه علمي دانشگاه مواد و منابع مصاحبه علمي دانشگاه به شرح ذيل ميباشد الف) رشته فقه و حقوق خصوصي 	شرايط خاص :
وليت مدني و عقود معين) ب) حقوق مدني(حقوق تعهدات،مسي -4ادبيات عرب(شرح ابن عقيل)  -3اصول فقه (اصول الفقه مرحوم مظفر)  -2شهيد ثاني (غير از عباديات)) 

حقوق  -4ادبيات عرب(منبع: شرح ابن عقيل)  -3اصول فقه (منبع: اصول الفقه مرحوم مظفر)  -2فقه (منبع: شرح لمعه شهيد ثاني (غير از عباديات))  -1رشته فقه و حقوق جزا 
اصول فقه (منبع:اصول الفقه مرحوم مظفر)  -2ح لمعه شهيد ثاني (غير از عباديات)) فقه (منبع: شر -1حقوق جزاي اختصاصي ج) رشته فقه و حقوق خانواده  -5جزاي عمومي 

كالم (منبع: شرح تجريد (غير از امور عامه))  -1حقوق مدني (حقوق تعهدات، حقوق خانواده) د) رشته فلسفه و حكمت اسالمي  -4ادبيات عرب (منبع:شرح ابن عقيل)  -3
ه) رشته شيعه شناسي  4ادبيات عرب (منبع:شرح ابن عقيل) ضريب  -4 4فلسفه (منبع: نهاية الحكمة) ضريب  -3 3وم مظفر) ضريب منطق (منبع: المنطق مرح -2 3ضريب 

ريب ادبيات عرب(منبع:شرح ابن عقيل) ض -3 3فلسفه (منبع: نهاية الحكمة) ضريب  -2 4كالم (منبع: شرح تجريد (غير از امور عامه)) ضريب  -1(گرايش كالم اسالمي) 
پذيرش جهت انجام و) داوطلبان الزم است پس از اعالم اسامي چندبرابر ظرفيت رشته هاي داراي شرايط خاص در سايت سازمان سنجش، جهت ثبت نام و ساير مراحل  4

  مصاحبه علمي،
  دانشگاه براي خواهران فاقد خوابگاه است.	شرايط خوابگاه :

  02133123115		تلفن:	-رضي خ شريف  -ميدان بهارستان -تهران	نشاني:
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  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.art.ac.ir استان	تهران * دانشگاه هنر 

.برقراري سرويس اياب و ذهاب از كرج به تهران 2.دانشجويان موظف به رعايت شيونات اسالمي و پوشش مناسب مطابق با ضوابط تعيين شده ميباشند. 1		شرايط عمومي :
مردودي و دروس جبراني(كمبود يا پيش نياز) كه به تشخيص گروه آموزشي موظف به گذراندن اين نوع دروس بشوند، از . هزينه تكرار دروس 3و بالعكس ميسر نميباشد.

  دانشجويان روزانه اخذ خواهد شد.
دانشگاه هنر فاقد خوابگاه  - 2فاقد امكانات خوابگاهي در شهر تهران است.  1400 - 1401دانشگاه براي دانشجويان جديد الورود سال تحصيلي  - 1		شرايط خوابگاه :
.اين دانشگاه به دليل كمبود  4نيمسال ميباشد.  4حداكثر مدت مجاز (سنوات رفاهي) استفاده از خوابگاه براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد روزانه - 3متاهلي ميباشد. 

ضاي محدود موجود به دانشجويان روزانه صرفاً بر اساس اولويت بندي ارايه شده توسط امكانات خوابگاهي امكان اسكان كليه دانشجويان دوره روزانه را ندارد و واگذاري ف
  صندوق رفاه مي باشد.

  02166726315	تلفن:	- 56تهران خ حافظ خ سخايي پ 	نشاني:
www.icrc.ac.ir استان	تهران -تهران * موسسه پژوهشي علوم و فنّاوري رنگ و پوشش  

  رنگ هيچ مسيوليتي جهت تامين خوابگاه دانشجويان ندارد.پژوهشگاه 	شرايط خوابگاه :
  02122944184		تلفن:	- 55پالك  -نبش كوچه شمس -ميدان حسين اباد -خروجي حسين اباد -بزرگراه صياد شيرازي شمال-تهران	نشاني:

www.imps.ac.ir استان	تهران * موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي 

  02122290063	تلفن:	-آباد  جمال		نشاني:
www.aletaha.ac.ir استان	تهران -تهران * موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  

فناوري هاي واالي انقالب اسالمي و رعايت اخالق و احكام دين مبين اسالم و كليه مقررات و ضوابط دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و ) اعتقاد به ارزش1		شرايط عمومي :
) موسسه داوطلبان ممتاز را در قالب تحصيل رايگان 2شدگان الزامي است. هـاي پـذيرش ايـن موسسـه ميباشد كه رعايت آن در طول دوره تحصيل براي پذيرفتهاز اولويت

شـهريه ثابـت دو نيمسـال اول تحصـيلي معـاف خواهنـد ) دانشجويان استعدادهاي درخشان از پرداخـت 3در دانشگاه منطبق بر آييننامه داخلي تسهيالت اعطا مينمايد. 
) همكاري با موسسـه و يا مراكز 5) در صورتي كه دانشĤموختگان موسسـه در مقاطع باالتر اين موسسـه پذيرفته شوند، از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود. 4بـود. 

) دانشجويان برتر مسابقات قرآني و حافظان كل قرآن كريم مطابق 6ابط مصوب امكانپذير خواهد بود. مرتبط (پژوهشكدهها و مركز رشد) پس از فارغالتحصيلي مطابق ضو
نامه مربوطه از تحصيل رايگان ) فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان با ارايه تأييديه از بنياد شهيد، مطـابق آيين7آييننامه داخلي از تخفيف شهريه بهرهمند ميگردند. 

) دانشجويان داراي 9) نفرات برتر در جشنوارهها و مسابقات علمي، پژوهشي، فرهنگي و ورزشي از تخفيف در شهريه ثابت بهرهمند خواهند شد. 8اهند بود..برخوردار خو
موسسه از مزاياي صندوق رفاه  ) دانشجويان اين10از تخفيف در شهريه ثابت برخوردار خواهند بود.  17رتبههاي برتر در هر نيمسال تحصيلي به شرط اخذ معدل باالي 

( موسسه در خصوص معرفي دانشجويان به خوابگاههاي خصوصي داراي مجوز، مشاوره الزم 11دانشجويان مربوط به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار ميگردند. 
كسب اطالعـات بيشتر از شرايط كلي و اختصاصي موسسه به وبگاه موسسه به توانند براي ) داوطلبان مي12نمايند. را انجام داده و بر مديريت سالم خوابگاه نظارت مي

  نشاني فوق مراجعه نمايند.
  02144320647		تلفن:	-خيابان مدرسه  -بلوار كوهسار  -شهران -تهران 	نشاني:

www.sadra.ac.ir استان	تهران -تهران * موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران)  

  02144748551		تلفن:	-بلوار عالمه قزويني  -ميدان موج  -خروجي بلوار كاشان جنوب  -بزرگراه شهيد خرازي  -تهران 	نشاني:
www.iricss.org استان	تهران -تهران * موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  

از پذيرفته شدگان رتبه هاي اول تا دهم آزمون سراسري كارشناسي ارشد  موسسه آموزش عالي علوم شناختي(غيردولتي ـ غيرانتفاعي) به يك تا دو نفر-1		شرايط عمومي :
لي در هر يك از گرايش هاي مجموعه علوم شناختي و ساير مجموعه هايي كه رشته هاي علوم شناختي و گرايش هاي آن را انتخاب كنند در سال تحصي 1400ناپيوسته سال 

در خصوص رشته علوم شناختي گرايش ذهن، مغز و تربيت، اين دوره به منزله يك -2خت شهريه) اعطا مي كند تسهيالت تحصيلي (معافيت كامل از پردا 1401-1400
از ديدگاه علوم شناختي مورد قلمرو بين رشته اي به مطالعه دستاوردهاي علوم شناختي در تعليم و تربيت مي پردازد. در اين دوره رويكردهاي نوين به يادگيري و آموزش 

هاي آموزش دارا  ر مي گيرد و دانش آموختگان اين دوره، مهارت هاي الزم به عنوان كارشناس ارشد آموزش و يادگيري را براي فعاليت در فرآيند بهسازي نظاممطالعه قرا
  خواهند بود.

  اين موسسه فاقد امكانات خوابگاهي است.	شرايط خوابگاه :
  02176291130		تلفن:	- بلوار سفير اميد، بلوار علوم شناختيشهر پرديس، ميدان عدالت، انتهاي  4فاز 	نشاني:

iranian.ac.ir استان	تهران -تهران * موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  

نند اين موسسه داراي تجارب و مهارت هاي ارزشمندي در حوزه آموزش الكترونيكي در كشور است. جهت تحصيل موفق دانشجويان بطوري كه آن ها بتوا	شرايط عمومي :
شرايط مناسبي را براي ل به راحتي بعد از فارغ التحصيلي در مقاطع باالتر تحصيلي ادامه تحصيل دهد و يا به سرعت در بازار كار مشغول بكارگردند و حتي ضمن تحصي
يان اين موسسه آموزش اشتغال و كسب درآمد داشته باشند، برنامه درسي و تحصيلي بگونه اي طراحي و آماده گرديده كه امكان تحقق موارد فوق فرآهم گردد. دانشجو

برخورداري از يك دستگاه رايانه مستقل، صرفا بمنظور آموزش  -دهند:  عالي مي بايست داراي امكانات و شرايط زير باشد تا بتوانند در اين دانشگاه پذيرش و ادامه تحصيل
يبان (اينترنت دوم) و آشنايي با الكترونيكي دانشجو همراه با وبكم و ميكروفن، گوشي موبايل هوشمند و نيز در اختيار داشتن اينترنت مناسب و براي آزمون ها اينترنت پشت

از ثابت و متغير مطابق مصوبه هيات امناي دانشگاه در ابتداي هر نيمسال تعيين و از دانشجو دريافت خواهد شد و وجوه پرداختي شهريه تحصيلي اعم  -.  ICDLمهارت هاي 
رفي از طرف بر اساس توافق نامه با بانك عامل در سراسر كشور در هر ترم وام قرض الحسنه شهريه با مع -دانشجو پس از ثبت نام به هيچ وجه قابل استرداد نخواهد بود.

رعايت كامل ضوابط و دستورالعمل هاي داخلي  -گذراندن دروس پيش نياز و جبراني ارايه شده.  -موسسه و با شرايط عالي بدون سپرده گذاري پرداخت مي گردد. 
با قوانين و ديگر شرايط آموزشي، پژوهشي و مالي مطالعه كامل و دقيق مندرجات تارنماي دانشگاه و آشنايي  -دانشگاه در طول دوران تحصيل جزء تعهدات دانشجو است. 

  دانشگاه مندرج در تارنما از شرايط و الزامات الزم براي ثبت نام پذيرفته شده قلمداد مي گردد.
  09354974543, 02166124000		تلفن:	- 7تهران خيابان توحيد نرسيده به خيابان آزادي كوچه فرهاديه پالك 	نشاني:

www.faran.ac.ir استان	تهران -تهران * موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  

  02188734156		تلفن:	- 6پالك  -خيايان ششم  - --بخارست--خيابان شهيد احمد قصير -تهران 	نشاني:
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  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
mehralborz.ac.ir استان	تهران -تهران * موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  

  02188001511	تلفن:	- 109شكراهللا پالك خيابان كارگر شمالي خ 		نشاني:
www.nooretouba.ac.ir استان	تهران -تهران * موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  

  02161017000	تلفن:	- 3تهران ميدان انقالب كارگر شمالي نرسيده به چهارراه نصرت كوچه مهر پالك 	نشاني:
www.pu.ac.ir استان	تهران -معماري و هنر پارس تهران * موسسه غيرانتفاعي  

  02188330906, 02188330905, 02158138000	تلفن:	- 14-16-18هاي شماره -خيابان انتصاريه  -خيابان دوم  -خيابان كارگر شمالي -تهران	نشاني:
abrar.ac.ir استان	تهران -تهران * موسسه غيرانتفاعي ابرار (ويژه خواهران)  

  02155064267	تلفن:	- 202پالك  -روبروي شيرخوارگاه شبير  -تر از ميدان خراسان پايين -شهريور جنوبي 17خيابان  -تهران	نشاني:
e-damavandihe.ac.ir استان	تهران * موسسه غيرانتفاعي ارشاد 

  02166483608	تلفن:	-خيابان شهيد تندگويان  -اي اله خامنهبلوار آيت -گيالوند -دماوند 	نشاني:
www.rayanee.ac.ir استان	تهران -تهران * موسسه غيرانتفاعي مجازي رايانه اي جهان نما 

  02126215441		تلفن:	- 44پالك  -خيابان گلستان  -روبرو مسجد بالل صدا و سيما  -نرسيده به چهارراه پارك وي -خيابان ولي عصر -تهران 	نشاني:
www.sku.ac.ir استان	دانشگاه شهركردچهارمحال و بختياري *  

اولويت بندي  به دليل وجود محدوديت در ظرفيت خوابگاههاي دانشجويي ، صرفاٌ امكان واگذاري خوابگاه به تعداد محدودي از دانشجويان دوره روزانه و با		شرايط خوابگاه :
واگذاري خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم (شبانه)، ميهمان، انتقالي، بورسيه امكان  -ترم امكان پذير مي باشد  4مطابق با مقررات شوراي خوابگاه هاي دانشجويي حداكثر 

 -دانشگاه هيچگونه تعهدي نسبت به ارايه امكانات خوابگاهي ندارد-و شاغل وجود ندارد مگر در صورت وجود ظرفيت و برابر با مقررات شوراي خوابگاههاي دانشگاه 
توجه به شرايط موجود ناشي از شيوع بيماري كرونا، بازگشايي خوابگاههاي دانشجويي مطابق با مصوبات وزارت علوم ، تحقيقات با  -دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي مي باشد

  و فناوري و همچنين دانشگاه شهركرد مي باشد.
  03832324422, 03832320368, 03832324401		تلفن:	-بلوار رهبر -شهركرد	نشاني:

www.noorhedayat.ac.ir استان	شهركرد -چهارمحال و بختياري * موسسه غيرانتفاعي نور هدايت  

  03832244085	تلفن:	-جنب امور صنفي  -خيابان خبرنگار  -خيابان سعادت  -بلوار طالقاني  -شهركرد	نشاني:
www.buqaen.ac.ir استان	خراسان جنوبي * دانشگاه بزرگمهر قاينات 

اسكان دانشجويان پسر در خوابگاه واقع در داخل شهر  -2دختر در خوابگاه دانشجويي واقع در پرديس اصلي دانشگاه مي باشد. اسكان دانشجويان  -1	شرايط خوابگاه :
  مي باشد.

  05631006000		تلفن:	-انتهاي خيابان بزرگمهر  -ميدان شيرازي  -خيابان امام خميني  -قاين 	نشاني:
www.birjand.ac.ir استان	دانشگاه بيرجندخراسان جنوبي *  

.ارايه 3.انجام كليه امور آموزشي و پژوهشي در سامانه جامع آموزشي به صورت الكترونيك 2.دسترسي به تجهيزات سخت افزاري بروز واينترنت پرسرعت 1		شرايط عمومي :
اعطاي  - 4ه مجهز، سلف سرويس مركزي و رستوران مكمل امكانات رفاهي و ورزشي متنوع نظير استخر، سالن هاي ورزشي، زمين چمن،مركز بهداشت و درمان و مشاور

.اعطاي فرهنگ كارت، براي استفاده رايگان از خدمات فرهنگي، عضويت در انجمن هاي علمي، تشكل هاي 4حمايت هاي مالي به دانشجويان ممتاز در قالب طرح شتاب 
  فرهنگي و كانون هاي سياسي

ملكي و استيجاري پرديس هاي دانشگاه با امكانات و كيفيت عالي، به تمامي پذيرفته شدگان غير بومي دوره روزانه اعطا خوابگاه هاي . اعطا خوابگاه هاي 1		شرايط خوابگاه :
هاي  .اعطا خوابگاه4. در اختيار قرار دادن خوابگاه متاهلي به صورت محدود 3خودگردان تحت نظارت دانشگاه در صورت كمبود ظرفيت اسكان در پرديس دانشگاه 

  خودگردان به دانشجويان شبانه در صورت وجود ظرفيت
  05632202049	تلفن:	-انتهاي بلوار شهيد آويني 		نشاني:

www.birjandut.ac.ir استان	بيرجندصنعتي خراسان جنوبي * دانشگاه  

  هاي بهداشتي در اين نيمسال دارا مي باشداين دانشگاه امكان اسكان براي تمامي دانشجويان اين مقطع را با رعايت تمام پروتكل خوابگاه: 
  05632252463دورنگار:  – 05632252501 – 05632391000 تلفن:  – بيرجند، ميدان ابن حسام، بلوار صنعت و معدننشاني: 

www.fer-pihe.ac.ir استان	فردوس -خراسان جنوبي * موسسه غيرانتفاعي پيروزان  

  05632731801		تلفن:	-جنوبي خيابان شهيد مطهري  -فردوس	نشاني:
www.torbath.ac.ir استان	خراسان رضوي * دانشگاه تربت حيدريه 

  05151240000	تلفن:	-محور تربت حيدريه مشهد سمت راست دانشگاه تربت حيدريه  7كيلومتر	نشاني:
www.hsu.ac.ir استان	سبزوار -خراسان رضوي * دانشگاه حكيم سبزواري  

  05144012610	تلفن:	-توحيد شهر  -سبزوار 	نشاني:
qiet.ac.ir استان	خراسان رضوي * دانشگاه صنعتي قوچان 

: امكانات 500رتبه كمتر از  -دانشگاه صنعتي قوچان از پذيرفته شدگان با رتبه هاي برتر به شرح ذيل حمايت مي كند: براي رشته هاي مهندسي: الف	: عموميشرايط 
: امكانات رفاهي رايگان (خوابگاه، 250رتبه كمتر از  -هزار تومان ب 250اينترنت، كتابخانه و زمين ورزشي) + كمك هزينه تحصيلي ماهانه رفاهي رايگان (خوابگاه، 

انشجوي دانشگاه سال و مادامي كه پذيرفته شده، د 2كمك هزينه تحصيلي به مدت  -هزار تومان  500اينترنت، كتابخانه و زمين ورزشي) + كمك هزينه تحصيلي ماهانه 
  مي باشد. 17صنعتي قوچان باشد تعلق مي گيرد و ادامه آن در نيمسال دوم و بعد از آن منوط به كسب حداقل معدل 

نظارت  اين دانشگاه براي دانشجويان پسر داراي خوابگاه با نرخ مصوب صندوق رفاه دانشجويان مي باشد. براي دانشجويان دختر نيز خوابگاه تحت	شرايط خوابگاه :
  دانشگاه وجود دارد.

  05147017262	تلفن:	-جاده قوچان به مشهد  5كيلومتر  -قوچان 	نشاني:
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  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
imamreza.ac.ir استان	مشهد -خراسان رضوي * دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  

اعتقاد و پايبندي به اسالم -1دانشگاه بين المللي امام رضا (ع) وابسته به آستان قدس رضوي مي باشد و دانشجويان ملزم به رعايت موارد زير مي باشند : 	شرايط عمومي :
مي و نيز رعايت كامل عفاف در محيط رعايت كامل شيونات و هنجارهاي اسالمي به ويژه حجاب اسال-2و التزام عملي به واليت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 

رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش مدرك اعطاي  -4سازمان سنجش الزامي است.  2رعايت كليه مفاد مندرج در دفترچه شماره -3هاي مرتبط با دانشگاه 
و  17دانشجويان كه در دو مقطع متوالي در اين دانشگاه تحصيل نمايند و معدل كارشناسي آنها در رشته هاي علوم انساني حداقل  -1آموختگان ب) تسهيالت و امتيازات: 

درصد تخفيف شهريه ثابت در اولين نيمسال تحصيلي برخوردار شوند.  50باشند ميتوانند ازباشد و همچنين فاقد سابقه انضباطي  16رشته هاي فني و مهندسي حداقل 
و در رشته هاي فني و مهندسي معدل  19واحد درسي در رشته هاي علوم انساني معدل باالتر از  16دانشجويان رتبه اول در اولين سال تحصيلي كه با گذراندن حداقل -2

دانشجويان حافظ كل قرآن داراي مدرك معتبر و قهرمانان ورزشي -3درصد تخفيف شهريه ثابت نيمسال سوم برخوردارخواهند بود  50از كسب نمايند، 18,50باالتر از 
درصد  50دانشجوياني كه در دوران تحصيل ازدواج نمايند از پرداخت -4نيمسال از تخفيف شهريه ثابت بهره مند خواهند بود  4مشمول آيين نامه وزارت علوم بمدت 

مشمولين كميته امداد امام خميني (ره)، معاونت امداد مستضعفين آستان قدس رضوي و سازمان بهزيستي طبق شيوه نامه -5شهريه ثابت همان نيمسال معاف خواهند شد 
  دانشگاه از تخفيف شهريه متغير و ثابت برخوردار خواهند بود.

  شرايط مي توانند از خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي استفاده نمايند. دانشجويان دختر و غير بومي واجد -	شرايط خوابگاه :
  05137610111, 05138489787, 05138489787		تلفن:	-خيابان اسرار  -خيابان دانشگاه  -مشهد 	نشاني:

www.khayyam.ac.ir استان	مشهد -خراسان رضوي * دانشگاه غيرانتفاعي خيام  

به دانشجويان در يك نوبت ،غذا با نرخ دانشجويي -2پديرفته شدگان ازطريق مراجعه به وبگاه فوق و يه صورت غير حضوري انجام مي گردد.ثبت نام -1	شرايط عمومي :
ليه دانشجويان ك-4دانشجويان مي توانند با موافقت صندوق رفاه وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري از وام شهريه برخوردار شوند.-3در سلف سرويس دانشگاه داده مي شود.

  از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهندشد.
  05135156, 05135134777, 05135252777	تلفن:	- 9189747178كدپستي  -ميدان مطهري  -بلوار شهيد رفيعي  -بزرگراه امام علي (ع)  -مشهد 	نشاني:

www.sadjad.ac.ir استان	مشهد -خراسان رضوي * دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  

از  -2دانشجويان در هر ترم از مزاياي وام شهريه در چارچوب سهميه تخصيصي از صندوق رفاه دانشجويان وزارت عتف برخوردار خواهند شد.  -1	شرايط عمومي :
  شود.هاي آموزشي، فرهنگي، پژوهشي و ورزشي در هر سال تقدير ميدانشجويان برتر در حوزه

  گردند.هاي خود گردان تحت نظارت دانشگاه منتخب استان (فردوسي مشهد) معرفي ميبه خوابگاه دانشجويان غيربومي	شرايط خوابگاه :
  05136029000	تلفن:	- 64جالل آل احمد  -بلوار جالل آل احمد شمالي -مشهد 	نشاني:

www.um.ac.ir استان	خراسان رضوي * دانشگاه فردوسي مشهد 

ها و امكانات ها ، زيرساخت، با فضاي مطلوب عمومي شامل روابط استادان با دانشجويان، برنامهعنوان دانشگاه جامع و معتبر كشوردانشگاه فردوسي مشهد به 	شرايط عمومي :
طبق مقررات آموزشي كشور،  -1نمايد. ورزشي، فرهنگي و رفاهي گسترده ، محيط يادگيري پربار و بانشاطي فراهم آورده و با شرايط زير، اقدام به پذيرش دانشجو مي

بندي دانشجويان مستعد دانشگاه را دارند، دانشجوياني كه دانشجويان كارشناسي ارشد امكان شركت در طرح خوشه -2در دانشگاه الزامي است. حضور تمام وقت دانشجو 
 shahab.um.ac.ir شوند( داوطلبان جهت كسب اطالعات بيشتر به نشاني اينترنتيهاي متنوع دانشگاه برخوردار ميدر اين طرح پذيرش شوند از تسهيالت مالي و حمايت

دانشجويي كشوري، -هاي اول تا پانزدهم المپياد علميهاي برتر در آزمون كارشناسي ارشد ( رتبه كل اول تا سوم) و رتبهشدگان داراي رتبهبه پذيرفته -3مراجعه نمايند). 
بر اساس ضوابط  -4گردد. شده پرداخت ميمتناسب با رتبه كسببندي شهاب، به مدت يكسال، كمك هزينه تحصيلي ماهانه افزون بر پذيرش مستقيم در طرح خوشه

در شرايط عادي امكان استفاده از ناهار در غذاخوري هاي دانشگاه براي كليه دانشجويان و امكان  -5گيرد. صندوق رفاه به دانشجويان واجد شرايط وام تحصيلي تعلق مي
 -6يابد). اين امكان تغيير مي 19گيري بيماري كوويد بگاهي روزانه فراهم است (در صورت ادامه شرايط ناشي از همهاستفاده از صبحانه، ناهار و شام براي دانشجويان خوا

براي دانشجويان  -8گيرند. صورت رايگان تحت پوشش بيمه عمر و حوادث قرار ميتمام دانشجويان به -7گردد. ساير خدمات رفاهي بر اساس ضوابط صندوق رفاه ارايه مي
ي بيشتر محاسبه و اخذ خواهد شد.(دانشجوي سنواتي به و هزينه غذا )طبق مقررات رفاه با هزينه -خوابگاه  -نواتي هزينه خدمات رفاهي ( اجاره بهاء سراي دانشجويي س

اه فردوسي مشهد و دانشگاه كاسل آلمان در شرايط پذيرش در دوره مشترك دانشگ -9دانشجويي گفته مي شود كه در موعد مقرر درس خود را به اتمام نرسانده باشد). 
 -درصد برتر ورودي رشته ي علوم كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه محل تحصيل دوره كارشناسي خود باشند.  25دانشجويان بايد حداقل جزو  -رشته اگرواكولوژي(

كالس  -) باشند. 6,5تا  IELTS 6(معادل  B2ي مهارت زبان انگليسي در سطح دارا -برابر ظرفيت اعالمي جهت مصاحبه معرفي مي شوند.  4مصاحبه دارد و به صورت 
هزينه هاي بليط رفت و  -هاي درسي به زبان انگليسي وهمزمان در دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه كاسل با شركت دانشجويان ايراني و آلماني تشكيل خواهد شد. 

پرداخت ميشود و مازاد آن، براي  DAADماه توسط  5هاي زندگي براي دو ترم و هر ترم ماكزيمم تا بار و هزينه برگشت دانشجويان به كشورهاي آلمان و ايران، يك
در پايان دوره، مدرك تحصيلي براي دانشجويان ايراني توسط دانشگاه فردوسي مشهد و براي دانشجويان آلماني  -دانشجويان آلماني وايراني بر عهده دانشجو خواهد بود 

تري از دانشگاه فردوسي مشهد به وبگاه دانشگاه به نشاني كنيم براي دريافت تصوير دقيقبه كليه داوطلبان گرامي توصيه مي(گردد). تذكر: دانشگاه كاسل صادر ميتوسط 
  راجعه نمايند.م edu.um.ac.irهاي نوبت دوم به آدرس اينترنتي توانند براي آگاهي از هزينهمتقاضيان عزيز مي )فوق مراجعه نمايند.

كيلومتر، سراي دانشجويي تعلق  100درصد دانشجويان روزانه، غيربومي، غير كارمند ، غير بورسيه و ساكنين شهرهاي با فاصله بيشتر از  80به حداكثر  -	شرايط خوابگاه :
سراي دانشجويي به دانشجويان نوبت دوم تعلق نمي گيرد  -باشند. تمامي سراهاي مجردي دانشجويان روزانه در داخل پرديس دانشگاه فردوسي مشهد مي  -گيرد. مي

نشگاهي به صورت لكن امكان بهره برداري از سراهاي دانشجويي براي پذيرفته شدگان دختر نوبت دوم در صورت وجود ظرفيت، با اخذ هزينه در سراهاي بنياد دا
گيرد. (سراي متأهلي صرفاً براي دانشجويان متأهل با لحاظ شرايط عمومي فوقتحصيل به دانشجو تعلق نميسراي متأهلي در دو نيمسال اول  -خودگردان، ميسر خواهد بود. 

  شود).الذكر در صورت كسب امتيازات الزم در بين ساير متقاضيان سراي متأهلي و به تعداد محدود واگذار مي
  05138802440	تلفن:	-ميدان آزادي  -مشهد 	نشاني:

neyshabur.ac.ir استان	خراسان رضوي * دانشگاه نيشابور 

نشگاه نيشابور) دانشگاه نيشابور فاقد خوابگاه دولتي مي باشد. ولي دانشجويان محترم مي توانند از خوابگاه هاي تحت نظارت دانشگاه ( واقع در پرديس دا	شرايط خوابگاه :
  و خوابگاههاي خودگردان سطح شهرستان استفاده نمايند.

  05143305000	تلفن:	-انتهاي بلوار اديب -انتهاي بلوار جانبازان-نيشابور		نشاني:
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  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.atrak.ac.ir استان	قوچان -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي اترك  

  05147231737	تلفن:	-جنب نمايندگي ايران خودرو  -بلوار امام رضا (ع)  -قوچان	نشاني:
www.baharihe.ac.ir استان	مشهد -موسسه غيرانتفاعي بهار خراسان رضوي *  

  05138837199, 05138842115, 05138817114	تلفن:	- 32پالك  - 2كوثر شمالي  -بلوار كوثر  -بلوار وكيل آباد  -مشهد	نشاني:
binaloud.ac.ir استان	مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي بينالود  

  05134230262	تلفن:	- 4نبش معلم -بلوار طرقبه  -مشهد 	نشاني:
www.beyhagh.ac.ir استان	خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوار 

درصد شهريه ثابت به دانشجويان رتبه اول تا سوم و  20امتيازات ويژه جهت دانشجوياني كه انتخاب اول آن ها اين موسسه مي باشد. تخفيف تا سقف 		شرايط عمومي :
  17معدل هاي باالي 
  خوابگاه خودگردان	شرايط خوابگاه :

  05144668871, 05144668872, 05144668870		تلفن:	-تقاطع خيابان طالقاني و رازي (چهارراه امداد)  -سبزوار	نشاني:
www.hri.ac.ir استان	مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي  

  05136238658	تلفن:	-پارك نيلوفر جنب  - 68انديشه  -بلوار انديشه  -مشهد 	نشاني:
www.hakimtoos.ac.ir استان	مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  

برابر مصوبات موسسه، به دانشجويان رتبه اول تا سوم هررشته  -2اين موسسه با دسترسي بسيار آسان به مترو و وسايل حمل و نقل عمومي قرار دارد. -1		شرايط عمومي :
به دانشجويان ورودي جديد برابر ضوابط -3درصد تخفيف شهريه ثابت اعطاء ميگردد.  20، 30، 50) به ترتيب 18در هر نيمسال تحصيلي (به شرط كسب معدل باالي 

به دانشجوياني كه اين -4باشد.) موسسه ، وام قرض الحسنه كمك هزينه پرداخت شهريه اعطاء ميگردد.(اين وام مجزا از وام صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم مي 
دانشجوياني كه در دو  -5در ترم اول ، اعطاء خواهد شد.  %70موسسه را پس از دانشگاههاي دولتي حضوري بعنوان انتخاب اول برگزينند ، تخفيف شهريه ثابت به ميزان 

برابر ضوابط موسسه، تخفيف شهريه براي دانشجوياني كه  -6ردار مي گردند. تخفيف شهريه ثابت در ترم اول برخو %70مقطع متوالي در اين موسسه تحصيل نمايند از 
  پژوهشي ، درمجالت معتبر علمي به چاپ برسانند، اعطاء خواهد شد.-مقاالت علمي

  امكانپذير خواهد بود.خوابگاه براي دانشجويان غير بومي از طريق خوابگاههاي خودگردان تحت نظارت دانشگاه فردوسي مشهد، 	شرايط خوابگاه :
  05138402799, 05138402726		تلفن:	- 230پالك -) 25خيابان گلستان غربي(دانشگاه  -خيابان دانشگاه  -مشهد	نشاني:

www.khi.ac.ir استان	مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي خاوران  

. امكان بازديد از موسسه و مشاوره با اساتيد، قبل از 3هـاي داخـل و خـارج از كشـور. . ارايه برخي از دروس توسط استادان مبرز ايراني از دانشـگاه2 		شرايط عمومي :
هاي . تقدير از رتبه5به چاپ برسانند.  . پرداخت كمك هزينـه بـه دانشجوياني كه با انجام پروژه تحقيقاتي در طول تحصيل، مقاالتي را در مجالت معتبر4انتخاب رشته. 

باشد.  17. معافيـت از پرداخـت درصـدي از شـهريه ثابـت اولـين نيمسال تحصيلي براي دانشجوياني كه معدل كل دوره كارشناسي آنها باالتر از 6التحصيل. ممتاز فارغ
تخصيص وام ويژه به دانشجوياني كه از توان مالي الزم برخوردار نيستند –. 8ر حد توان. . كمك به تأمين خوابگاه دانشجويي جهت خواهران با هزينه شخصي دانشجو د7
. معافيت از 11المللي موسسه. هاي بينهاي ويژه براي شركت در سمپوزيوم. ارايه تخفيف10اي. توزيع يك نوبت غذاي گرم در سلف سرويس موسسه با قيمت يارانه-. 9

امكان ادامه همكاري -. 12هاي دولتي و غيردولتي قراردهند. يمسال براي داوطلباني كه اين موسسه را اولين انتخاب خود از بين كليه دانشگاهپرداخـت شـهريه ثابت دومين ن
اتيد موسسه بصورت مدرس . امكان همكاري با اس14. استفاده از امكانات عالي ورزشي موسسه با تخفيف ويژه 13هـاي پژوهشـي موسسه التحصيالن ممتـاز در پـروژهفارغ

  حل تمرين در دروس مقطع كارشناسي و كسب درآمد از اين طريق
  05135230690		تلفن:	- 12و 10بين خيابان برادران حسيني  - 4فالحي  -بلوار شهيد رفيعي  -قاسم آباد  -مشهد 	نشاني:

www.motahar.ac.ir استان	مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  

  05138842227	تلفن:	- 2پالك  -45خيابان كوثر شمالي -مشهد 	نشاني:
www.sanabad.ac.ir استان	گلبهار -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي سناباد  

غيرانتفاعي به عنوان اولويت اول خود به دانشجوياني كه اين موسسه را پس از دانشگاه هاي دولتي و در ميان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي  -1	شرايط عمومي :
تخفيف شهريه به قهرمانان ورزشي در سطح جهاني، آسيايي و ملي مطابق بخشنامه داخلي  -2درصد شهريه ثابت در نيمسال اول تخفيف داده خواهد شد.  50انتخاب نمايند 

خانواده محترم شهدا، جانبازان و ايثارگران با ارايه گواهي معتبر از  -4ر هر نيمسال. امكان استفاده از وام شهريه بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان د -3موسسه. 
  بنياد شهيد بر اساس آيين نامه هاي اجرايي از تسهيالت شهريه برخوردار خواهند شد.

  05138326402, 05138326401		تلفن:	-جنب بخشداري  -ابتداي بلوار استقالل -شهر جديد گلبهار	نشاني:
www.shandiz.ac.ir استان	مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي شانديز  

درصد تخفيف  50دانشجوياني كه درميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مشهد، اين موسسه را به عنوان اولين اولويت خود انتخاب كرده باشند، از -1		شرايط عمومي :
پرداخت وام صندوق رفاه -3دانشجويان مي توانند شهريه تحصيل خود را طي اقساط ماهيانه پرداخت نمايند -2ر خواهند بود شهريه ثابت در نيمسال اول تحصيلي برخوردا

دانشجويان در طول دوره تحصيلي مطابق ضوابط از تخفيف شهريه جهت دانشجويان رتبه هاي برتر -5امكان استفاده از وام قرض الحسنه -4به دانشجويان واجد شرايط 
امكان معرفي دانشجويان به دانشگاه هاي خارجي جهت ادامه تحصيل در مقطع دكترا با توجه به عضويت موسسه در اتحاديه -6تا سوم هر ورودي برخوردار خواهند شد  اول

  وكيل آباد تا موسسهسرويس اياب و ذهاب رايگان از انتهاي بلوار -7) و انعقاد تفاهم نامه با آن دانشگاه ها EURASدانشگاه هاي آسيا اروپا (
  دانشجويان در طول دوره تحصيلي مطابق ضوابط از تسهيالت خوابگاه خودگردان برخوردار خواهند شد.	شرايط خوابگاه :

  05131509000		تلفن:	-) 10(دانشگاه  5مدرس  -هاي خروشانرو بروي موج -انتهاي بلوار وكيل آباد  -مشهد 	نشاني:
www.attar.ac.ir استان	مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي عطار  

  05138830118		تلفن:	- 8پالك  - 43كوثر -بلوار كوثر  -مشهد	نشاني:
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  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.ferdowsmashhad.ac.ir استان	مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي فردوس  

المپيادهاي علمي ،مسابقات فرهنگي،ورزشي و جشنواره هاي هنري كسب رتبه تخفيف شهريه جهت دانشجوياني كه در حين تحصيل در موسسه در -1	شرايط عمومي :
تحقيقات و تخفيف شهريه جهت دانشجوياني كه مقاالت علمي پژوهشي و علمي ترويجي با نام و نشان موسسه در مجالت معتبر علمي مورد تاييد وزارت علوم -2نمايند.

 اعطا تخفيف به فرزندان محترم شهدا و ايثارگران-4پرداخت وام شهريه به دانشجويان واجد شرايط.با معرفي به بانك مهرايران در هر ترم -3فناوري به چاپ برسانند. 
ت فرهنگ و ارشاد موسسه داراي نگارخانه بامجوز رسمي از وزار-6درصد تخفيف شهريه به دانشجوياني كه در دو مقطع متوالي در اين موسسه تحصيل نمايند.  10اعطا -5

  اسالمي براي استفاده دانشجويان رشته هاي هنري مي باشد .
  05137291115, 05137256790		تلفن:	- 91375 - 1374پالك  -30كالهدوز  -بلوار شهيد كالهدوز  -مشهد 	نشاني:

www.kavian.ac.ir استان	مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي كاويان  

عالي تخفيف شهريه ثابت در نيمسال اول براي دانشجوياني كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي انتخابهاي اول تا سوم آنها موسسه آموزش -1		شرايط عمومي :
تسهيالت -4از اول تا سوم تخفيف ويژه شهريه به دانشجويان ممت-3تخفيف شهريه ثابت دانشجويان برتر مسابقات ورزشي،قرآني،هنري،علمي،پژوهشي و... -2كاويان باشد. 

ارايه خدمات مشاوره اي -8بيمه حوادث دانشجويي -7برخورداري از وام شهريه صندوق رفاه -6تقسيط شهريه براي دانشجويان نيازمند -5ويژه براي دانشجويان ممتاز 
  رايگان

  خوابگاه خودگردان جهت دانشجويان غير بومي	شرايط خوابگاه :
  05138841809, 05138816393	تلفن:	- 13نبش كوثر -خيابان كوثر  -وكيل آباد بلوار  -مشهد 	نشاني:

vahdat.ac.ir استان	تربت جام -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي وحدت  

همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت  -2دانشجويان داراي رتبه اول تا سوم در هر ترم از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد.  -1		شرايط عمومي :
در يك نيمسال تحصيلي برخوردار داوطلباني كه اين موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند از تخفيف  -3شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد ايثارگر 

غذاي گرم دانشجويي با نرخ مصوب مناسب  -6سرويس اياب و ذهاب ، امكانات ورزشي و اينترنت رايگان  -5ارايه تسهيالت وام شهريه صندوق رفاه  -4خواهند شد. 
  التر موفق به كسب رتبه اول تا سوم در مسابقات قرآني و ورزشي شوند.برخورداري از تخفيف ويژه در شهريه ثابت نيمسال براي دانشجوياني كه در سطح استان و با -7

  05152544750		تلفن:	-كيلومتر يك جاده تربت جام مشهد  -تربت جام 	نشاني:
armanrazavi-ihe.ac.ir استان	مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي آرمان رضوي (ويژه خواهران)  

  05139910211	تلفن:	- 5اديب جنوبي  -بلوار اديب  - بزرگراه امام علي -مشهد	نشاني:
www.asrar.ac.ir استان	مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي اسرار  

هاي دوره هاي تحصيلي مستمر و برگزاريگيري از اساتيد مجرب و مرتبط با صنعت، امكانات مناسبي را در طول دوره تحصيل در قالب مشاورهبا بهره -1		شرايط عمومي :
ارايه پايان نامه با موضوعات كاربردي و مرتبط با صنعت جهت  -3ارايه تخفيفات شهريه براي دانشجويان ممتاز  -2كند. آموزي به دانشجويان ارايه ميكارآفريني و مهارت

  ارتقاء توان پژوهشي براي ادامه تحصيل دانش آموختگان در مقطع دكتري
  05138661770		تلفن:	- 51پالك  - 69معلم  -بلوار معلم  -مشهد 	نشاني:

www.eqbal.ac.ir استان	مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  

  05138210075	تلفن:	- 9سرافرازان  -بلوار سرافرازان  -بلوار پيروزي  -مشهد 	نشاني:
www.tabaran.ac.ir استان	مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي تابران  

انبازان تخفيفات شهريه براساس ضوابط و مصوبات هيات امنا موسسه، به افراد ذيل در هر نيمسال تحصيلي تعلق مي گيرد: الف) خانواده معظم شهدا، ج-1		شرايط عمومي :
در موسسه آموزش عالي تابران د) دانشجويان تحت پوشش و ايثارگران ب) دانشجويان ممتاز علمي، فرهنگي و ورزشي. ج) تحصيل همزمان دو فرد يا بيشتر از يك خانواده 

بر اساس اعتبار تخصيص يافته از سوي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،  -2كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي خيريه 
  علق خواهد گرفت.به كليه دانشجويان متقاضي، وام كمك هزينه پرداخت شهريه، ت

مناسب، دانشجويان غير بومي (اعم از ايراني و غير ايراني) به خوابگاههاي مجهز تحت نظارت دانشگاه منتخب استان (فردوسي مشهد) با شرايط مالي 	شرايط خوابگاه :
  معرفي مي گردند.

  05135227217, 05135227216, 05135227215		تلفن:	- 11پالك - 60شريعتي -بلوار شريعتي  -قاسم آباد  -مشهد 	نشاني:
www.toos.ac.ir استان	مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي توس  

د شد: اگر داوطلبي موسسه آموزش عالي توس را انتخاب اول خود در بين موسسات و دانشگاه هاي غيردولتي قرار دهد، از مزاياي زير بهره مند خواه	شرايط عمومي :
درصد دانشجويان برتر هر رشته در هرمقطع  10تخفيف ويژه شهريه ثابت در پايان هر نيمسال تحصيلي براي  -2ترم تحصيلي  4درصد تخفيف شهريه ثابت در  10 -1

بين المللي: تخفيف كل شهريه (ثابت و تخفيفات ويژه در شهريه ثابت و متغير براي رتبه هاي اول تا سوم قهرمانان ورزشي در يك نيمسال تحصيلي :  -3نفر)  3(حداكثر 
وام شهريه مطابق  -4درصد  35 – 50 -70درصد منطقه اي و استاني: تخفيف شهريه ثابت  60 – 80 – 100درصد ملي: تخفيف شهريه ثابت  60 – 80 – 100متغير) 

اعطاي تسهيالت وام اختصاصي از طريق اعتبارات  -5مقررات ازمحل تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه وزارت علوم و تحقيقات به دانشجويان در هر نيمسال تحصيلي 
ميليون ريالي ( طرح همياران دانش)  10ي و كارشناسي ب : تخصيص وام ميليون ريالي ( طرح همياران علم) براي دانشجويان مقاطع كاردان 6موسسه: الف : تخصيص وام 

 –مذهبي  -خانواده  -كارآفريني و كسب و كار -تحصيلي  -برگزاري كارگاه هاي مشاوره در حوزه هاي : مشاوره باليني  -6براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد 
 %50 -9غذاي يارانه اي در طول هفته با تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويي  -8م دانشجويي رايگان ارايه اينترنت بي سي -7آموزشي و ارايه خدمات رايگان 

پايگاه) فارسي و التين جهت دستيابي به  94امكان استفاده رايگان از پايگاه هاي اطالعاتي علمي معتبر (بيش از -تخفيف براي شركت در اردوهاي تفريحي و فرهنگي 
امكان  -13) و نرم افزارهاي آموزشي E- Booksكتاب الكترونيكي ( 11000امكان استفاده رايگان از بيش از -12ي و التين در حوزه هاي علمي مختلف مقاالت فارس

رگاه هاي آموزشي كتابخانه شركت در تورها و كا -14استفاده رايگان از خدمات مشاوره اطالعاتي براي انجام فعاليتهاي علمي و سمينارهاي كالسي در طول دوره تحصيل 
تشويق و حمايت مالي از  -16شركت در بازديد ها، اردوهاي علمي و سمينارها و همايش هاي برگزار شده در موسسه به صورت رايگان  -15به صورت دوره اي و رايگان 

  چاپ مقاالت علمي مورد تاييد اساتيد و دانشجويان
  بومي به خوابگاه هاي خصوصي داراي مجوز رسميمعرفي دانشجويان غير 	شرايط خوابگاه :

  05138909642		تلفن:	- 20نبش شهيد قانع  -) 67بلوار شهيد قانع (معلم  -آباد(پل شهيد صياد شيرازي) بلوار وكيل -مشهد 	نشاني:
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  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
hnq.ac.ir استان	قوچان -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  

  05147211772	تلفن:	-انتهاي اراضي سيمرغ  -جاده قوچان به مشهد  2كيلومتر  -قوچان 	نشاني:
khorasan.ac.ir استان	مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي خراسان  

ويژه مي باشد. آزمايشگاه  شعار موسسه، فرهنگ، خالقيت و كارآمدي است و انجام پروژه ها و پايان نامه هاي كاربردي مورد نياز صنعت و جامعه مورد توجه	شرايط عمومي :
اهم شده اند. عالوه بر اين هاي تحقيقاتي و آموزشي، كارگاه هاي مجهز، سايت هاي كامپيوتر، آتليه ها، كتابخانه و سالن هاي مطالعه همگي در جهت افزايش كارآمدي فر

: فرهنگيان، كاركنان نيروهاي مسلح ، بازنشستگان كشوري، لشگري و سازمان ها ، دانشجويان واجد شرايط زير از تخفيف درصدي از شهريه ثابت برخوردار مي شوند: الف
عدل كل سال آخر تحصيل تامين اجتماعي و ايثارگران انقالب اسالمي و فرزندان آنان و بسيجيان فعال سراسر كشور با معرفي سازمان هاي ذيربط ب: دانشجوياني كه م

تخفيف شهريه ثابت ج: دانشجويان ممتاز هر رشته در طي هر سال تحصيلي د: دانشجويان %100نيمسال اول تحصيلي معادل  و باالتر باشند در 18آنان در مقطع كارشناسي 
ي موفق به كسب رتبه شوند شاغل به تحصيل در موسسه از يك خانواده ( دونفر و بيشتر) ه: دانشجوياني كه در جشنواره هاي استاني و كشوري در رشته هاي علمي و فرهنگ

ر صورت تداوم همكاري بر اساس آيين نامه مصوب وزارت علوم) ز: دانشجويان تحت پوشش سازمان هاي حمايتي كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي ضمنا د (
اي طرف قرارداد و افراد متقاضي را جهت سازمان امور دانشجويان، سلف سرويس موسسه آماده سرويس دهي به دانشجويان است و متقاضيان خوابگاه را نيز به خوابگاه ه

  دريافت وام شهريه به مراجع زيربط معرفي مي نمايد.
  05135028607		تلفن:	- 77خيابان معلم  -بلوار معلم  -مشهد 	نشاني:

www.salman.ac.ir استان	مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي سلمان  

دانشجوياني كه از بين موسسات غيرانتفاعي،  -2دانشجويي براساس ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بهره مند خواهند بود.دانشجويان از وام هاي -1	شرايط عمومي :
در هر دانشجويان ممتاز هر رشته  -3درصد تخفيف شهريه ثابت در ترم اول برخوردار خواهند شد.  50اين موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند، از 

امكانات آموزشي: استفاده از اساتيد مجرب و برخورداري از فضاي مناسب آموزشي، سامانه هاي  -4نيمسال، از تخفيف شهريه ثابت در نيمسال بعد برخوردار خواهند شد.
ورت مجوز استفاده از سلف سرويس ها از طرف ستاد ملي در ص -5آموزش مجازي، مركز رايانه، كارگاه، آزمايشگاه و كتابخانه و قرايت خانه مجهز با امكانات الكترونيكي.

موسسه داراي  -8دانشجويان از بيمه حوادث برخوردار خواهند شد.  -6كرونا ،روزانه يك وعده غذاي گرم در سلف سرويس موسسه با قيمت يارانه اي توزيع مي گردد. 
  موقعيت مكاني مناسب (دسترسي آسان از طريق مترو و اتوبوس)است.

  در صورت مجوز استفاده از خوابگاه ها از طرف ستاد ملي كرونا، تامين خوابگاه دانشجويي خودگردان امكانپذير مي باشد	شرايط خوابگاه :
  05138650376, 05138650371, 05138650370		تلفن:	- 2الدن -ابتداي بلوار الدن -بلوار وكيل آباد  -مشهد 	نشاني:

www.ub.ac.ir 

 خراسان شمالي * دانشگاه بجنورد	استان

هاي برتر كه اين دانشگاه را براي تحصيل انتخاب نمايند،  با رتبه 1400 - 1401شدگان آزمون كارشناسي ارشد در سال تحصيلي  اين دانشگاه از پذيرفته		شرايط عمومي :
هزار  600كمك هزينه تحصيلي ماهيانه  150 – 1رشته هاي فني و مهندسي، علوم پايه، علوم انساني و هنر با رتبه هاي  - 1آورد.  به شرح ذيل حمايت ويژه به عمل مي

كمك هزينه تحصيلي ماهيانه  40 – 1رشته مشاوره با رتبه هاي  – 2هزار تومان دريافت خواهند كرد.  300كمك هزينه تحصيلي ماهيانه  250 - 151تومان و رتبه هاي 
كمك هزينه  100 – 1رشته برنامه ريزي شهري با رتبه هاي  – 3فت خواهند كرد. هزار تومان دريا 300كمك هزينه ماهيانه  60 – 41هزار تومان و رتبه هاي  600

سال و  2كمك هزينه تحصيلي حداكثر به مدت  -هزار تومان دريافت خواهند كرد.  300كمك هزينه ماهيانه  200 – 101هزار تومان و رتبه هاي  600تحصيلي ماهيانه 
در آن نيمسال و قرار گرفتن  17گيرد و ادامه آن در نيمسال دوم و به بعد منوط به كسب حداقل معدل نورد باشد، تعلق ميشده، دانشجوي دانشگاه بجماداميكه پذيرفته

  باشددرصد برتر دانشجويان همرشته و همورودي خود مي 10دانشجو به لحاظ ميانگين كل، جزو 
دانشجوياني است كه بر اساس آيين نامه اجرايي سراهاي دانشجويي دانشگاه (قابل رويت در پورتال اطالع با توجه به كمبود خوابگاه دانشجويي، اولويت با 	شرايط خوابگاه :

اي دانشجويي غير دولتي استفاده رساني دانشگاه به آدرس فوق) حايز شرايط باشند. ديگر دانشجويان نيازمند خوابگاه و همچنين دانشجويان نوبت دوم مي توانند از خوبگاه ه
  ين دانشگاه فاقد خوابگاه دانشجويي متأهلي است.كنند. ا
  05832201000	تلفن:	-جاده اسفراين  4بجنورد كيلومتر 		نشاني:

kub.ac.ir استان	بجنورد -خراسان شمالي * دانشگاه كوثر (ويژه خواهران)  

  غيردولتي تحت نظارت دانشگاه با هزينه شخصي استفاده كنند. دانشگاه فاقد خوابگاه دولتي است و دانشجويان مي توانند از خوابگاه هاي	شرايط خوابگاه :
  05832262493, 05832262461	تلفن:	-شهريور شمالي كوچه شهيد نوريان  17خيابان  -بجنورد  		نشاني:

www.hakiman.ac.ir استان	بجنورد -خراسان شمالي * موسسه غيرانتفاعي حكيمان  

در صورت تأمين اعتبار از سوي صندوق رفاه  -2تخفيف در شهريه ثابت برخوردار خواهند شد.  %20ممتاز(رتبه اول تا سوم) در هر رشته از دانشجويان -1		شرايط عمومي :
ويان شاغل به در صورت تخصيص اعتبار وام دانشجويي از سوي صندوق رفاه دانشجويان به دانشج -3دانشجويان يك نوبت غذاي گرم با قيمت يارانه اي توزيع مي گردد. 

كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث  -5به دانشجويان متقاضي  %4ريالي با كارمزد 20/000/000اعطاي وام شهريه  -4تحصيل ، وام شهريه پرداخت خواهد شد. 
پرداخت شهريه  -7ير فرزندان شهيد و ايثارگران همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغ -6دانشجويي برخوردار خواهند شد. 

خانواده هاي كم درآمد و بي سرپرست و تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده و ... -9همكاري با كميته امداد امام خميني (ره) جهت پرداخت شهريه  -8بصورت اقساطي 
هند شد. در مواقع ضروري براي دانشجويان مستعد امكانات، كمكهاي مالي و تخفيف شهريه براساس ضوابط و بنابر ميزان پيشرفت تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خوا

كتابخانه مجهز به كتب تخصصي،  -11تقدير از دانشجوياني كه در المپياد ورزشي استاني و كشوري مقام اول تا سوم را كسب كرده اند.  -10در نظر گرفته خواهد شد.
  برخورداري از سالن اجتماعات مجهز -13سايت مجهز رايانه  -12پژوهشي . عمومي و اشتراك مجله هاي علمي و 

  اين موسسه از خوابگاه دانشجويي با تخفيف ويژه (براي خواهران) برخوردار است.	شرايط خوابگاه :
  05832285818		تلفن:	-بعد از نمايشگاه بين المللي  -جاده اسفراين جاده اركان  5كيلومتر  -بجنورد 		نشاني:

www.eshragh.ac.ir استان	بجنورد -خراسان شمالي * موسسه غيرانتفاعي اشراق  

  05832285699		تلفن:	-بعد از بيمارستان امام حسن (ع)  -اركان  -جاده اسفراين  5كيلومتر  -بجنورد 		نشاني:
www.osool.ac.ir استان	واحد دزفول – خوزستان * دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين 

  مراجعه شود.» استان تهران*دانشگاه غيرانتفاعي اصول الدين«براي اطالع از شرايط عمومي به بخش 		:عموميشرايط 
  شوند.مي مندالدين شعبه دزفول از خوابگاه و امكانات رفاهي بهرهشرايط خوابگاه : تمامي دانشجويان دانشكده اصول

  061-42321663تلفن:  –جنب ورزشگاه شهيد ناحي  -مصالي دزفولروبروي  –نشاني: دزفول، خيابان امام خميني (ره) جنوبي 
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  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
scu.ac.ir استان	اهواز -خوزستان * دانشگاه شهيد چمران  

  061-36751021-24تلفن پرديس صنعتي شهداي هويزه : 	شرايط عمومي :
, 06133332043		تلفن:	- 7898664418كدپستي -هكتاري 112كوي -سوسنگرد-اتوبانه گلستان آدرس پرديس صنعتي شهداي هويزه :دشت آزادگان-نشاني: اهواز

06136751021  
www.put.ac.ir استان	خوزستان * دانشگاه صنعت نفت 

 نده و) برخورداري از كمك هزينه تحصيلي ماهيانه (بصورت بالعوض) تا سقف چهار ميليون و دويست و پنجاه هزار ريال براساس تعداد واحدهاي گذرا1		شرايط عمومي :
) تامين بخشي از هزينه كتاب، لوازم التحرير و پرداخت 3) تامين خوابگاه و سه وعده غذايي (مشابه دانشگاههاي دولتي) در طول ايام هفته و ترم تحصيلي 2رتبه بندي. 

وزشي براي تسلط يافتن به زبان انگليسي در چهار ها و امكانات مناسب آم) وجود شرايط، زمينه4وامهاي مختلف مانند وام خريد ماشين حساب تا سقف پنج ميليون ريال 
) امكان آشنايي دانشجويان با صنايع نفت، گاز، 6) برگزاري سه دوره تابستانه كارآموزي در شركت هاي وابسته به صنايع نفت و گاز 5مهارت اصلي در دوران تحصيل 

التحصيالن ممتاز دانشگاه از تسهيالت وزارت علوم، تحقيقات ) برخورداري فارغ7ا صنايع مربوطه پااليش و پتروشيمي در طول دوران تحصيل و اخذ پايان نامه هاي مرتبط ب
) اعطاي جوايز تحصيلي و امتيازات خاص به دانشجويان ممتاز از طريق معرفي به بنياد ملي 8و فناوري، جهت ادامه تحصيل در مقطع تحصيلي باالتر مطابق ضوابط مربوطه 

) امكان حضور در دوره هاي مهندسي حرفه اي در دانشگاه و اعطاي مدرك 10ي دانشجويان ممتاز از امكانات اينترنت و كتابخانه به صورت رايگان ) بهره مند9نخبگان 
  ) دانشگاه صنعت نفت و وزارت نفت هيچگونه تعهدي جهت استخدام فارغ التحصيالن نخواهند داشت11معتبر به دانشجويان ممتاز همزمان با تحصيل 

  06153153000, 06153326442		تلفن:	- 63146-61118كدپستي  -فلكه پتروشيمي  -بريم -آبادان		نشاني:
www.jsu.ac.ir استان	دزفول -خوزستان * دانشگاه صنعتي جندي شاپور  

  06142428000		تلفن:	-روبروي پايگاه چهارم شكاري  -دزفول 	نشاني:
www.bkatu.ac.ir استان	بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) خوزستان *  

  به كليه دانشجويان روزانه خوابگاه واگذار مي شود.	شرايط خوابگاه :
  06152721191, 06152721488		تلفن:	- 6361611111كد پستي : -ابتداي جاده زيدون  -بهبهان  -خوزستان 		نشاني:

www.asnrukh.ac.ir استان	مالثاني اهواز -كشاورزي و منابع طبيعي خوزستانخوزستان * دانشگاه علوم  

  06136522428		تلفن:	-شهر مالثاني  -شهرستان باوي 	نشاني:
www.kmsu.ac.ir استان	خوزستان * دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 

  06153533321		تلفن:	-بلوار علي ابن ابيطالب -خرمشهر		نشاني:
www.amiralmoemenin.ac.ir استان	اهواز -خوزستان * دانشگاه غيرانتفاعي اميرالمومنين(ع)  

  06133337525	تلفن:	- 29پالك  -جنب پل چهارم  -بلوار امام موسي صدر  -امانيه  -اهواز 		نشاني:
mjdkh.ac.ir استان	خوزستان -خوزستان * موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  

  06133345372		تلفن:	-پرديس انتهاي بلوار  -جاده گلستان  -اهواز		نشاني:
www.karoon.ac.ir استان	اهواز -خوزستان * موسسه غيرانتفاعي كارون  

كليه دانشجويان در طول  -2دانشجويان در هر ترم از مزاياي وام شهريه در چارچوب سهم تخصيصي از صندوق رفاه دانشجويان برخوردار خواهند شد. -1		شرايط عمومي :
داراي امكاناتي از قبيل موسسه  -4دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته از تخفيف شهريه برخوردار مي گردند.  -3تحصيل تحت پوشش بيمه حوادث قرار خواهند گرفت. 

دانشجويان داراي نسبت فاميلي (از قبيل برادر ، خواهر و همسر) از تخفيف شهريه برخوردار خواهند  -5سايت هاي كامپيوتر و آزمايشگاههاي مجهز مي باشد.  –كتابخانه 
  info@karoon.ac.irخوردار مي شوند. دانشجوياني كه دو مقطع تحصيلي را در اين موسسه تحصيل نمايند از تخفيف شهريه بر -6شد. 

  امكان استفاده دانشجويان از خوابگاه هاي خودگردان سطح شهر	شرايط خوابگاه :
  06134468665, 06134468666	تلفن:	- 6164888518كدپستي  -كمربندي  4و 3بين خيابان  - 3فاز  -خيابان اقبال -كوي ملت  -اهواز 		نشاني:

mehrarvand.ac.ir استان	آبادان -خوزستان * موسسه غيرانتفاعي مهر اروند  

  06153364851	تلفن:	-دستگاه  700ابتداي منازل  - CNGجنب جايگاه سوخت  -نرسيده به فلكه فرودگاه  -اهللا طالقاني بلوار آيت -آبادان 		نشاني:
arvandanuni.ac.ir استان	خرمشهر -خوزستان * موسسه غيرانتفاعي اروندان  

  09025595001		تلفن:	-ساختمان سابق فرمانداري  -ميدان معلم  -بلوار واليت  -خرمشهر		نشاني:
ebarkhat.ac.ir استان	اهواز -خوزستان * موسسه غيرانتفاعي مجازي برخط  

  06134434546		تلفن:	- 89پالك  -عامري 14خيابان  -محله كورش -اهواز 		نشاني:
www.iasbs.ac.ir استان	تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان زنجان * دانشگاه 

شود. مند طراحي شده و در صورت موفقيت منجر به اخذ مدرك دكتري ميساله دكتري پيوسته (از كارشناسي) براي دانشجويان مستعد و عالقه 5. دوره 1		شرايط عمومي :
علوم رايانه، مهندسي رايانه و بيوشيمي  50رشته شيمي، رياضي و فيزيك،  100زير  ارشد با رتبه كشوريشدگان دكتري پيوسته (از كارشناسي) و كارشناسي. به پذيرفته2

ارشد با رتبه كشوري زير شدگان كارشناسيشود. رشته مربوطه و پذيرفتهميليون ريال پرداخت مي 8فتونيك از بدو ورود ماهيانه مبلغ  20علوم زمين و  30و بيوفيزيك، 
. عالوه بر 3كند. باشد ادامه پيدا مي 17شود. اين امتياز تا زماني كه معدل كل دوره باالي الزحمه دستيار پژوهشي پرداخت ميعادل حقرشته مربوطه ماهيانه مبلغي م 50
يك همايش شدگان با رتبه يك رقمي مبلغ صد و پنجاه ميليون ريال كمك هزينه خريد لپ تاپ و تا سقف صد ميليون ريال كمك هزينه شركت در به پذيرفته 2بند 
  شود.المللي اعطاء ميبين

  02433152216	تلفن:	- 45195-1159صندوق پستي 444شماره  -بلوار پرفسور يوسف ثبوتي  -زنجان 		نشاني:
www.znu.ac.ir استان	زنجان * دانشگاه زنجان 

دانشجويان پذيرفته شده اي كه جزء پنج درصد اول ورودي در رشته امتحاني (در  -1شرايط واگذاري خوابگاه براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد 	شرايط خوابگاه :
سنوات مجاز تحصيل با از خوابگاه دولتي رايگان استفاده خواهند نمود و در باقيمانده  1400-1401كنكور و بدون احتساب سهميه ها) مي باشند در سال اول تحصيلي 

اين دانشگاه براي دانشجويان كارشناسي ارشد پسر در نيمه اول دوران تحصيل (ترم اول و دوم) خوابگاه خودگردان (بخش خصوصي)  -2تعرفه دولتي اسكان خواهند يافت. 
براي دانشجويان كارشناسي  -3وق رفاه دانشجويان واگذار خواهدكرد. با اخذ اجاره بهاء و در نيمه دوم دوران تحصيل (ترم سوم و چهارم) خوابگاه دولتي با تعرفه صند

دانشجويان واگذار خواهد  ارشد دختر ترم اول خوابگاه خودگردان (بخش خصوصي) با اخذ اجاره بهاء و ترم هاي دوم، سوم و چهارم خوابگاه دولتي با تعرفه صندوق رفاه
تخصيص خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم (شبانه) ندارد. اين گروه از دانشجويان در صورت تمايل مي توانند دركل  اين دانشگاه هيچ تعهدي نسبت به تأمين و -4كرد. 

اين دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي باشد.  -5مدت زمان تحصيل از خوابگاه هاي خودگردان بخش خصوصي (در صورت وجود ظرفيت) با هزينه شخصي استفاده نمايند. 
هاي خودگردان اسكان داده ه دانشجويان كارشناسي ارشد (دختر و پسر) از ترم پنجم خوابگاه دولتي واگذار نخواهد شد و در صورت وجود ظرفيت در خوابگاهبه كلي -6

  مراجعه نمايند. http://www.znu.ac.ir/stu-vpداوطلبان و متقاضيان خوابگاه جهت كسب اطالعات بيشتر به نشاني  -7خواهد شد. 
  02433052335		تلفن:	-جاده تبريز  6كيلومتر 	نشاني:
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  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.saeb.ac.ir استان	ابهر -زنجان * موسسه غيرانتفاعي صايب  

دانشجويان ارايه وام دانشجويي صندوق رفاه -3ارايه تخفيف به خانواده محترم فرهنگيان -2ارايه تخفيف به خانواده هاي معزز شهدا ،جانبازان ، ايثارگران  -1	شرايط عمومي :
  تقسيط شهريه -5ارايه تخفيف به دارندگان حكم قهرماني ورزشي  -4

  موسسه داراي خوابگاه خواهران مي باشد و در صورت به حد نصاب رسيدن برادران خوابگاه ارايه مي گردد .	شرايط خوابگاه :
  02435242067	تلفن:	-جنب ميدان تمدن  -ابهر 		نشاني:

khoramdareh.kar.ac.ir استان	خرمدره – * موسسه غيرانتفاعي كار زنجان 

تخفيف ويژه جهت  -تخفيف شهريه ثابت براي دانشجويان فارغ التحصيل در مقطع پايين تر –تخفيف به فرزندان بازنشستگان كشوري و نيروهاي مسلح 	شرايط عمومي :
فراد تحت پوشش كميته امداد كارگران محترم ، اعضاء محترم خانه كارگر وفرزندان آنها ، پرسنل رسمي دولت ، پرسنل نيروهاي مسلح ، پرسنل كميته امداد و بهزيستي ، ا

داراي سرويس اياب  -) تارنماي موسسهت ساير موارد تخفيفات در درصد تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهد بود(ليس 50تا  30و بهزيستي و دانشجويان رتبه ممتاز از 
   ، بوفه ، وام دانشجويي داراي سلف سرويس -صورت رفت و برگشت ه و ذهاب براي كليه دانشجويان بصورت خودگردان به تهران و كرج ب

  گردان براي دانشجويان پسرداراي خوابگاه خود - داراي خوابگاه اختصاصي براي دانشجويان دختر 	شرايط خوابگاه :
، 02435536560، 02435536550, 02188535943	تلفن:	- كوي دانش –جنب كمربندي  –خيابان سيد جمال الدين  –خرمدره 		نشاني:

  02435527990دورنگار:
www.du.ac.ir استان	سمنان * دانشگاه دامغان 

  نيمسال تحصيلي 4برادران: نيمسال تحصيلي براي  4براي خواهران: 	شرايط خوابگاه :
  02335220087	تلفن:	-ميدان دانشگاه  -امغان		نشاني:

www.semnan.ac.ir استان	سمنان * دانشگاه سمنان 

  دانشگاه سمنان دانشگاه عاري از دخانيات است.	شرايط عمومي :
دانشجوياني كه  - 2دانشجويان روزانه در اولين سال تحصيلي خوابگاه واگذار مي كند. دانشگاه سمنان با توجه به محدوديت فضاي خوابگاهي، صرفا به -1	شرايط خوابگاه :

دانشگاه سمنان از ارايه خوابگاه به دانشجويان شبانه و پرديس  -3رتبه اول در هر كد رشته تحصيلي را احراز نمايند، در سال تحصيلي بعد خوابگاه دولتي دريافت مي كنند. 
كيلومتري  20محل تحصيل و خوابگاه دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي و دانشكده منابع طبيعي اين دانشگاه واقع در مهدي شهر و در فاصله  -4خودگردان معذور است. 

  ن سمنان مي باشد.كيلومتري از شهرستا 24محل تحصيل و خوابگاه آموزشكده دامپزشكي اين دانشگاه واقع در شهميرزاد و در فاصله  -5از شهرستان سمنان مي باشد. 
  02333654330, 02333654329, 02331530000		تلفن:	-جاده دامغان روبروي پارك سوكان 3سمنان كيلومتر	نشاني:

www.shahroodut.ac.ir استان	سمنان * دانشگاه صنعتي شاهرود 

  وبگاه دانشگاه صنعتي شاهرود مراجعه نماييد.براي اطالع از ميزان شهريه و نحوه پرداخت در دوره هاي مختلف تحصيلي به 	شرايط عمومي :
  به كليه پذيرفته شدگان خوابگاه تعلق مي گيرد.	شرايط خوابگاه :

  02332393010		تلفن:	-ميدان هفت تير –شاهرود 	نشاني:
www.eyc.ac.ir استان	سمنان * دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي 

دانشجويان در هر ترم از مزاياي -2درصد تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت. 25آزمون آنها دو رقمي باشد تا سقف  به پذيرفته شدگان نهايي كه رتبه-1		شرايط عمومي :
كليه دانشجويان در طول تحصيل تحت پوشش بيمه حوادث قرار خواهند -2وام شهريه در چارچوب سهم تخصيصي از صندوق رفاه دانشجويان برخوردار خواهند شد.

به افراد شاغل در وزارت ورزش و جوانان و  -4درصد تخفيف شهريه تعلق مي گيرد.  20اد شاغل در نيروهاي مسلح و فرزندان ايشان تا سقف به تمامي افر -3گرفت.
بت فاميلي دانشجويان با نس -5درصد تخفيف شهريه تعلق مي گيرد.  15فرزندان آنان كه در رشته هاي تربيت بدني اين دانشگاه مشغول به تحصيل مي شوند تا سقف 

درصد تخفيف شهريه تعلق  25درجه يك(برادري،خواهري،همسري،فرزندي) مادامي كه به طور همزمان در اين دانشگاه به تحصيل مشغول باشند، به هر كدام تا سقف 
دانشجويان هر روز از وعده  -7مي گردند.درصد تخفيف شهريه برخوردار  20دانشجوياني كه در دو مقطع متوالي در اين دانشگاه تحصيل نمايند از  -6خواهد گرفت.

 55دانشگاه در  -9درصد تخفيف شهريه مي گيرند. 15مدال آوران مسابقات ورزشي تا سقف  -8غذايي گرم(ناهار) در سالن غذاخوري مجهز بهره مند مي گردند. 
 ذهاب از عمده ميادين اصلي تهران و شهرهاي مسير برقرار مي باشد. كيلومتري سه راه افسريه تهران قرار گرفته و با هماهنگي شركت هاي معتبر، سرويس اياب و

دانشجويان از اينترنت  -11دانشجويان از كتابخانه ديجيتال،كارت سالمت،سايت هاي مجهز رايانه اي و سيستم اطالعات آموزشي مبتني بر وب، بهره مند مي گردند. -10
  علمي معتبر دنيا بهره مند مي گردند.رايگان و دسترسي به منابع و پايگاه هاي اطالعات 

  02331432, 02334521563	تلفن:	-خيابان دانشگاه  -بلوار آيت ا... طالقاني  -كي ايوان		نشاني:
www.adiban.ac.ir استان	گرمسار -سمنان * موسسه غيرانتفاعي اديبان  

  02334557261		تلفن:	-صنعتي گرمسار بين پل هوايي و شهرك  -ضلع شمالي جاده تهران به مشهد  -گرمسار	نشاني:
www.roshdedanesh.ac.ir استان	سمنان -سمنان * موسسه غيرانتفاعي رشد دانش  

  02333481783		تلفن:	-خيابان شهيد احمدي روشن  -شرق مصال  -ميدان استاندارد  -سمنان 	نشاني:
www.nbshahrood.ac.ir استان	سمنان * موسسه غيرانتفاعي شاهرود 

به دانشجويان  -2تخفيف ويژه در شهريه ثابت نيمسال اول با تصويب هيات امناء براي دانشجوياني كه اين موسسه را در الويت اول انتخاب نمايند.  -1		شرايط عمومي :
ن هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول در پايا-3واجد شرايط بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويي و ميزان بودجه تخصيص يافته وام شهريه تعلق خواهد گرفت. 

ساير امكانات كمك آموزشي و رفاهي موسسه عبارتند از:  -4باشند.  17درصد تخفيف در شهريه ترم بعد داده خواهد شد ، به شرطي كه داراي حداقل معدل  20معادل 
 مكز رشد فناوري هاي نوين با مجوز پارك علم و فناوري، سلف سرويس و بوفه دانشجويي. سالن بدنسازي ، انتشارات، كتابخانه مركزي، سايت رايانه اي، مشاور و روانشناس،

  02332373653, 02332373652, 02332373651		تلفن:	-ميدان حضرت ابوالفضل (ع)  -خيابان شهيد هاشمي نژاد  -ميدان واليت  -شاهرود 	نشاني:
www.kumesh.ac.ir استان	سمنان -كومش سمنان * موسسه غيرانتفاعي  

كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث  -5طبق ضوابط وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري به دانشجويان متقاضي از همان ترم اول وام تعلق مي گيرد . -1		شرايط عمومي :
درصد شهريه در نظر گرفته  100بنياد شهيد و امور ايثارگران تخفيف  درصد طبق قرارداد با 25به دانشجويان فرزند شهيد ، آزاده و جانباز باالي  -6برخوردار خواهند شد .

  موسسه داراي اينترنت بي سيم به صورت رايگان مي باشد . -8امكان تقسيط شهريه براي دانشجويان وجود دارد . -7مي شود .
  مورد تاييد را خواهد نمود .موسسه با دانشجويان همكاري الزم براي معرفي خوابگاهها و پانسونهاي 	شرايط خوابگاه :

  02333480790, 02333480791		تلفن:	-ضلع شرقي مصلي  -خيابان شهيد احمدي روشن  -ميدان استاندارد  -سمنان	نشاني:
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  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
otaria.ac.ir استان	ايوانكي -سمنان * موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  

دانشجويان براي پرداخت شهريه مي توانند از وام شهريه صندوق رفاه وزارت علوم، -2دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويان برخوردار خواهند بود -1 	شرايط عمومي :
امكان معرفي و  -4مي گردد  درصورت تامين اعتبار ازسوي صندوق رفاه يك نوبت غذاي گرم با قيمت يارانه ميان دانشجويان توزيع -3تحقيقات و فناوري استفاده نمايند 

حضور دانشجويان دركالس هاي رايگان دوره كانال  -5هماهنگي جهت مصاحبه هاي كاري با مديران و رهبران حوزه هاي ساخت و ساز، حسابداري، حسابرسي و معماري 
استفاده از آزمايشگاه  -6-آمادگي به ورود به بازار كسب و كار ارتباط صنعت جامعه و دانشگاه جهت آموزش تركيبي و يادگيري فعال مهارت هاي فني و كاربردي براي

تسهيالت تحصيلي رايگان از طرف شركت مهندسي وند شيمي ساختمان  -7هاي بتن، مواد و مصالح، كارگاه هاي جوشكاري، آتليه معماري خاك، مجهز به تجهيزات روز 
ي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مقام هاي اول تا سوم را كسب نمايند تخفيف به دانشجوياني در مسابقات علم -8براي استعداد هاي درخشان 

  در شهريه برابر ضوابط و مقررات تعلق خواهد گرفت
  02188799345	تلفن:	-بلوار دانشگاه آريا  -كيجنب شهر جديد ايوان -كيايوان		نشاني:

fazilat.ac.ir استان	سمنان -غيرانتفاعي فضيلت سمنان * موسسه  

دانشجويان مي توانند از يك وعده غذاي  -2دانشجويان ممتاز در هر نيمسال تحصيلي از درصد تخفيف شهريه در هر نيمسال برخوردار خواهند شد.  -1		شرايط عمومي :
در صورتي كه دانشجو كد  -4دوق رفاه پرداخت مي گردد بهره مند شوند. دانشجويان مي توانند از وام دانشجويي كه از طريق صن -3گرم ترجيحا ناهار استفاده نمايند. 

 شود.شهريه ثابت برخوردار مي رشته انتخابي اول خود را از كد رشته هاي اين موسسه انتخاب نمايد و در اولويت اول خود پذيرفته شود، در همان نيمسال تحصيلي از تخفيف
  02333481888, 02333481887, 02333481886		تلفن:	-خيابان شهيد احمدي روشن  -مصلي شرق  -ميدان استاندارد  -سمنان 	نشاني:

www.cmu.ac.ir استان	سيستان و بلوچستان * دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 

  قرار دارند.ها در داخل مجتمع دانشگاهي گيرد؛ تمامي خوابگاهبه همة واجدين شرايط خوابگاه تعلق مي	شرايط خوابگاه :
  05435320020	تلفن:	-بلوار شهيد ريگي  -چابهار		نشاني:

uoz.ac.ir استان	سيستان و بلوچستان * دانشگاه زابل 

  05431232030	تلفن:	-جاده بنجار  -زابل		نشاني:
www.usb.ac.ir استان	زاهدان -سيستان و بلوچستان * دانشگاه سيستان و بلوچستان  

ماه) به دانشجويان سال چهارم كارشناسي  8اعطاي كمك هزينه تحصيلي ماهيانه به مبلغ ده ميليون ريال به مدت دو نميسال تحصيلي (به مدت حداكثر  – 1		شرايط عمومي :
در مقطع كارشناسي ارشد  درصد اول شركت كنندگان مرحله نهايي رشته خود گردند و دانشگاه سيستان و بلوچستان را براي ادامه تحصيل 50كه موفق به كسب رتبه بين 

  انتخاب نمايد.
دانشجويان كارشناسي ارشدي كه بدون شركت در  –سراي ويژه استعدادهاي درخشان ويژه بانوان و همچنين آقايان كه واجد شرايط زير باشند: الف -1		شرايط خوابگاه :

بدون اعمال  –كشوري  100حداكثر رتبه  –آزمون سراسري و صرفاً از طريق آيين نامه هاي كشوري استعداد درخشان جذب دانشگاه سيستان و بلوچستان شوند. ب 
دانشجويان شركت كننده در كنكور سراسري كارشناسي ارشد كه درصد رتبه آنها بدون اعمال سهميه نسبت به آخرين  –سهميه، در كنكور سراسري كارشناسي ارشد ج 

اولويت -3). %10از دانشجويان جديدالورود مجرد روزانه غير بومي در حالت عادي ( در شرايط كرونا  %40ارايه خوابگاه به -2درصد باشد.  20رتبه مجاز كوچكتر از 
 –به دانشجويان بومي -4دانشجويان تحصيالت تكميلي مقطع ارشد و دكتري رشته هاي عملي ، كارگاهي و آزمايشگاهي ( معرفي شده از تحصيالت تكميلي ) .  اسكان با

سكونت دانشجو تا دانشگاه محل  كيلومتر) از محل 150الويت بندي بر اساس بعد مسافت (بيش از -5پرديس و سوابق تحصيلي خوابگاه تعلق نمي گيرد . -سنواتي  –شبانه 
  تحصيل .

  05431136229		تلفن:	-خيابان دانشگاه -زاهدان		نشاني:
www.iuc.ac.ir استان	سيستان و بلوچستان * دانشگاه غيرانتفاعي چابهار 

  05435314303	تلفن:	-تراس بهشت  -منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار -چابهار		نشاني:
velayat.ac.ir استان	ايرانشهر -سيستان و بلوچستان * دانشگاه واليت  

  05431251200		تلفن:	- بزرگراه شهيد مرادي 5ايرانشهر، كيلومتر 		نشاني:
www.saravan.ac.ir استان	سيستان و بلوچستان * مجتمع آموزش عالي سراوان 

  05437630095	تلفن:	-بلوار پاسداران -شهرستان سراوان  		نشاني:
www.hatef.ac.ir استان	زاهدان -سيستان و بلوچستان * موسسه غيرانتفاعي هاتف  

  05433294457, 05433294456		تلفن:	-جنب دانشكده علوم قرآني  -بلوار بزرگمهر -زاهدان 		نشاني:
www.jahromu.ac.ir استان	فارس * دانشگاه جهرم 

  07154372252		تلفن:	-جاده الر  6كيلومتر  -جهرم		نشاني:
www.kazerunsfu.ac.ir استان	كازرون -فارس * دانشگاه سلمان فارسي  

  07142212305		تلفن:	-ابتداي خيابان ايت اهللا طالقاني  -كازرون -فارس 	نشاني:
www.shirazu.ac.ir استان	فارس * دانشگاه شيراز 

  دوره روزانه با رعايت اولويت ، اسكان داده مي شود.به تمامي دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه 	شرايط خوابگاه :
  07136286420		تلفن:	-ساختمان مركزي مديريت دانشگاه شيراز  -بلوار جمهوري اسالمي 		نشاني:

www.sutech.ac.ir استان	فارس * دانشگاه صنعتي شيراز 

  اولويت واگذاري خوابگاه با رتبه هاي برتر است	شرايط خوابگاه :
  01737353500		تلفن:	-بلوار مدرس  -شيراز	نشاني:
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  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.fasau.ac.ir استان	فارس * دانشگاه فسا 

يارانه - 3اينترنت رايگان در اختيار كليه دانشجويان قرار مي گيرد.  -2كليه دانشجويان از خوابگاههاي تحت سرپرستي دانشگاه بهره مند مي شوند. -1		شرايط عمومي :
بن خريد كتاب و افزايش حجم اينترنت به دانشجويان  -5سهميه پرينت به كليه دانشجويان اعطا ميگردد.  -4به كليه دانشـجويان تعلق ميگيرد.درصد هزينه غذا  80معادل 

  استعداد درخشان اعطا مي گردد.
  07153151111	تلفن:	- 74616-86131فسا انتهاي بلوار شهيد محب ميدان استاد بهمن بيگي كد پستي 	نشاني:

eram-shiraz.ac.ir استان	شيراز -فارس * موسسه غيرانتفاعي ارم  

  امداد امام خميني (ره) فضاي آموزشي مناسب، كادر هيات علمي مجرب اقساط شهريه، همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران، همكاري با بهزيستي، همكاري با كميته		شرايط عمومي :
  خوابگاههاي دولتي و خود گردانهمكاري با 	شرايط خوابگاه :

  07136465378		تلفن:	-خيابان شهيد مختاري  -ابتداي بلوار چمران -شيراز 	نشاني:
andishehj.ir استان	جهرم -فارس * موسسه غيرانتفاعي انديشه  

  تخفيف شهريه جهت دانشجويان برتر هر رشته-4صورت اقساطي پرداخت شهريه به -3اعطاي وام صندوق رفاه دانشجويان-2درصد  2اعطاي وام باكارمزد -1		شرايط عمومي :
  : دانشجويان خواهر جهت اسكان به خوابگاه خودگردان معرفي مي گردند.	شرايط خوابگاه :

  07154228644		تلفن:	-مجتمع آموزشي انديشه  -متري انديشه  25 -بلوار معلم  -جهرم 		نشاني:
www.pars.ac.ir استان	مهر فارس -غيرانتفاعي پارس فارس * موسسه  

  07152823201		تلفن:	-بلوار سردار سليماني  -مهر	نشاني:
pasargad-ihe.ac.ir استان	شيراز -فارس * موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  

 -4امكان تقسيط شهريه براي كليه ي دانشجويان  -3پرداخت وام شهريه به دانشجويان از صندوق رفاه  -2تخفيف شهريه به دانشجويان رتبه ي اول تا سوم  -1		شرايط عمومي :
  آزمايشگاه و كارگاه هاي مختلف. -6موسسه داراي امكانات رفاهي از قبيل سلف سرويس ، مركز مشاوره ، كتابخانه ، وايرلس ، امكانات ورزشي و سايت رايانه مي باشد . 

  تامين خوابگاه خودگردان	شرايط خوابگاه :
  07138420006, 07138420005, 07138420003	تلفن:	-بعد از ميدان مطالعه  -بلوار فجر غربي -شهرك والفجر  -بلوار امير كبير -شيراز 	نشاني:

www.pishtazan.ac.ir استان	شيراز -فارس * موسسه غيرانتفاعي پيشتازان  

اين موسسه با بنياد شهيد  -2درصد شهريه ثابت نيمسال بعدي تخفيف داده خواهد شد.  30و  50، 100به دانشجويان ممتاز رتبه اول تا سوم هر رشته  -1	شرايط عمومي :
موسسه داراي سلف سرويس -4به دانشجويان متقاضي، وام كمك شهريه صندوق رفاه دانشجويي در هر نيمسال تعلق مي گيرد.  -3و امور ايثارگران قرارداد همكاري دارد. 

  مكانيزه مي باشد.
  07136289204, 07136289203		تلفن:	- 74كوچه  -خيايان قصردشت  -شيراز	نشاني:

tabnak.ac.ir استان	المرد -فارس * موسسه غيرانتفاعي تابناك  

دانشجويان توزيع يك وعده غذاي گرم در روز باهمكاري صندوق رفاه  -2با همكاري صندوق رفاه دانشجويان به متقاضيان وام دانشجويي تعلق ميگيرد  -	شرايط عمومي :
  درصدبا همكاري بنياد شهيد و امور ايثارگران از پرداخت شهريه معاف مي باشند25فرزندان و همسر شهيد و جانباز باالي  -3

  موسسه تمامي سعي خود جهت تامين خوابگاه براي متقاضيان بعمل مي آورد	شرايط خوابگاه :
  07152730217, 07152730218	تلفن:	-بلوار شهيد مطهري  -المرد 		نشاني:

www.hafez.ac.ir استان	شيراز -فارس * موسسه غيرانتفاعي حافظ  

. كليه دانشجويان در طول 2. دانشجويان در هر ترم از مزاياي وام شهريه در چارچوب سهم تخصيصي از صندوق رفاه دانشجويان برخوردار خواهند شد. 1		شرايط عمومي :
همكاري . 4. همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگر 3تحصيل تحت پوشش بيمه حوادث قرار خواهند گرفت. 

. اينترنت 7سرويس، بوفه و غذا با نرخ دانشجويي . سلف 6. سالن مطالعه و كتابخانه مجهز 5با دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي 
  پرسرعت در موسسه به صورت رايگان

  دانشجويان به خوابگاه دانشجويي با تمامي امكانات به صورت خودگردان معرفي خواهند شد.	شرايط خوابگاه :
  07132319644, 07132319643, 07132319642		تلفن:	-پشت هتل پارس  -ابتداي خيابان نشاط  -خيابان كريمخان زند  -شيراز	نشاني:

zand.ac.ir استان	فارس * موسسه غيرانتفاعي زند شيراز 

. دانشجويان عالوه بر بهره مندي 2از تخفيف در شـهريه ثابـت برخـوردار خواهنـد شـد.  100. داوطلبان ممتاز آزمون سراسري با رتبه كشوري كمتر از 1	شرايط عمومي :
سـپرده گـذاري  رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميتوانند در هر ترم وام قرض الحسنه شهريه با معرفـي از طـرف موسسـه و بـا شـرايط عـالي و بـدوناز وام صندوق 

يان كه تاثير به سزايي در اشتغال آتي و . با توجه به مصوبات موسسه و امكانات موجود به منظور توانمندسازي و مهارت افزايي دانشجو3از بانكهاي عامل دريافت نمايند. 
ايي و توانمندسازي همراه با يـا ادامـه تحصـيل آنـان دارد، كليـه دانشجويان عالوه بر گذراندن واحدهاي مصوب رشته در صورت تمايل ميتوانند در دوره هاي مهارت افز

قهرمانان ورزشي، علمي، فرهنگي و هنري به تناسب رتبه، طبق آيين نامه داخلي تخفيف شهريه  . بـه دانشـجويان رتبـه هـاي برتـر،4دريافت مدرك معتبر شركت نمايند. 
. ارايه خدمات مشـاوره اي (تحصـيلي، 7. وجود مركز كارآفريني و ارتباط با صنعت با تمركز بر ايجاد مهارت هاي كسب و كار و فعاليـت در مراكز صنعتي 5تعلق مي گيرد. 

. معرفي 9. امكان استفاده از اينترنت بيسيم در محيط موسسه و خوابگاه به صورت رايگان براي كليه دانشجويان 8وان و غيره) بـه تمامي دانشجويان خـانوادگي، سـالمت ر
. ارايه تسهيالت كار دانشجويي 11. معرفـي دانشجويان ممتاز به كميته تبادل دانشجويان داخل و خارج از كشور 10فارغ التحصيالن برتر به مراجـع متقاضـي كارپـذيران 

. سلف سرويس و ارايه غذاي 13. بيمه حوادث دانشجويي بدون محدوديت زماني و مكاني با سقف تعهدات باال 12به منظور كسب درآمد و تجربه در دوران تحصيل 
  دانشجويي با كيفيت باال و نازل ترين قيمت

ويژه همراه با امكان رزرو غذا براي كليه دانشجويان دختر فراهم مي باشد. امكان استفاده از اينترنت بيسيم در محيط خوابگاه با امكانات و تجهيزات 	شرايط خوابگاه :
  موسسه و خوابگاه به صورت رايگان براي كليه دانشجويان

  07136321043, 07136321042, 07136321041	تلفن:	- 12ابتداي كوچه  -انتهاي بلوار ايمان جنوبي (همت جنوبي)  -شيراز 	نشاني:
fatemiyehshiraz.ac.ir استان	فارس * موسسه غير انتفاعي فاطميه شيراز (ويژه خواهران) 

درصد رايگان، فوق برنامه هاي علمي پژوهشي و فرهنگي، تخصيص  25شهريه تمام اقساط، شهريه تحصيل براي خانواده هاي معظم شهدا و جانبازان باالي 	شرايط عمومي :
  وام قرض الحسنه براي پرداخت شهريه.

  خوابگاه خودگردان ويژه دانشجويان با نظارت مستقيم موسسه	شرايط خوابگاه :
  07132351488	تلفن:	- 29كوچه  -حدفاصل چهارراه هنگ و بنفشه  -بلوار استقالل -شيراز	نشاني:
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  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.apadana.ac.ir استان	شيراز -فارس * موسسه غيرانتفاعي آپادانا  

به دانشجويان متقاضي، وام كمك شهريه صندوق رفاه دانشجويي در هر نيمسال -2به دانشجويان ممتاز رتبه اول هر ر شته، تخفيف داده خواهد شد. -1		شرايط عمومي :
وجود مركز توانمندسازي -5جانبازان و ايثارگران تخصيص امكانات مالي قانوني براي خانوادههاي معظم شهدا، -4موسسه داراي سلف سرويس مي باشد. - 3تعلق مي گيرد. 

در صدي در  10الي  5در صورتي كه از هر خانواده بيش از يك نفر دانشجوي اين مو سسه با شد از تخفيفات -6حرفه اي جهت آموزش مهارت هاي مورد نياز بازار كار 
  طبق آيين نامه داخلي تخفيف شهريه تعلق ميگيرد.به دانشجويان داراي رتبه هاي برتر ورزشي،  -7شهريه بهره مند ميگردد. 

  به متقاضيان، خوابگاه خودگردان معرفي خواهد شد.	شرايط خوابگاه :
  07136987106, 07136987105, 07136987161		تلفن:	-روبروي بانك سپه  -ابتداي خيابان همت شمالي  -ميدان معلم  -شيراز 	نشاني:

www.honarshiraz.ac.ir استان	شيراز -فارس * موسسه غيرانتفاعي هنر  

درصد تخفيف شهريه رشته  40.دانشجويان كه از بين موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ، اين موسسه را بعنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند از (1	شرايط عمومي :
در صدتخفيف  20.اعطا 2هنر و ارتباط تصويري ) در ترم اول و دوم برخوردار خواهندبود. درصدتخفيف شهريه رشته هاي ادبيات نمايشي، نقاشي ، پژوهش 20فلسفه هنر و 

درصد تخفيف شهريه ويژه دانشجويان ممتاز آموزشي  40.اعطا 3شهريه ويژه دانشجويان ممتازآموزشي (مطابق باآيين نامه تشويق دانشجويان ممتاز موسسه هنر شيراز) 
.درصورتي كه ازهرخانواده بيش ازيك نفردانشجوي اين موسسه 5كنكور سراسري معاف از پرداخت شهريه .  10يان بارتبه كمتراز .دانشجو4وپژوهشي به طور همزمان 

. امكان تقسيط 7در صد تخفيف شهريه در هر ترم.  100درصد به باال شامل  25.فرزند شهيد يا جانباز 6درصدي درشهريه بهرمند مي گردد.  10تا  5باشدازتخفيفات 
.گالري 9. ارايه خدمات مشاوره اي و بيمه حوادث به تمامي دانشجويان. 8شهريه براي كليه ي دانشجويان توسط امورمالي موسسه ، عالوه بر وام صندوق رفاه وزارت علوم. 

. دانشجوياني كه 10حيط موسسه ويژه دانشجويان . ، كتابخانه تخصصي ، سالن همايش ها ، سالن ورزشي(استخر و سونا) ، اردوهاي علمي وتفريحي و اينترنت وايرلس در م
 ل پاداش پرداخت خواهدشد.با انجام پروژه تحقيقاتي در طول تحصيل مقاالتي را در مجالت معتبر علمي و يا كنفرانس هاي معتبر به چاپ برسانندتا سقف ده ميليون ريا

پذيرفته شده از طريق استعداددرخشان ازپرداخت كل شهريه نيمسال اول تحصيلي معاف خواهند  .دانشجويان11(مطابق با آيين نامه تشويق مقاالت موسسه هنر شيراز) 
درصد تخفيف شهريه جهت كارمندان رسمي  10. ميزان 13در صد تخفيف شهريه به دانشجوياني كه در دو مقطع متوالي دراين موسسه تحصيل نمايند.  10. اعطا 12بود. 

  در درمان به پاس زحمات آنها در ايام كرونا و نيز بازنشستگان رسمي دولت و نيروهاي مسلح .دولت، نيروهاي مسلح و پرسنل كا
  تامين خوابگاه خودگردان	شرايط خوابگاه :

  07138229895, 07138235704, 07138239871		تلفن:	- 53حد فاصل خيابان مبعث و كوچه  -خيابان پاسداران  -شيراز	نشاني:
ikiu.ac.ir استان	قزوين -قزوين * دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  

از دانشجويان جديد الورود غيربومي در مقطع كارشناسي ارشد و با رعايت الويت بندي، خوابگاه  %35دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) فقط براي  -1	شرايط خوابگاه :
  باشد. اين دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي -2ارايه مي دهد. 

  02833780021		تلفن:	-انتهاي نوروزيان  -قزوين 	نشاني:
www.alborzq.ac.ir استان	آبيك -قزوين * دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  

داراي كادر هيات علمي و اجرايي مجرب و متخصص و بهره مندي از همكاري اساتيد دانشگاه -2سال سابقه درخشان در حوزه آموزش عالي  17داراي -1		شرايط عمومي :
بهره مندي از سايت ها، كارگاه ها، آتليه ها و آزمايشگاه  -5داراي فضاي آموزشي بسيار مناسب  -4كيلومتري با ايستگاه متروي هشتگرد  10فاصله -3هاي سطح تهران 

تقسيط شهريه در همه نيمسال  -8اختصاص وام صندوق رفاه دانشجويان به متقاضيان  -7مناسب مانند غذاي گرم و سرويس اياب و ذهاب امكانات رفاهي  -6هاي متنوع 
  تخفيف شهريه براي دانشجويان ممتاز  -9هاي تحصيلي 

  09059754989, 09059755034, 09059755032	تلفن:	-شهرك انديشه  -ضلع شمالي اتوبان  -شهر آبيك  -اتوبان كرج آبيك 		نشاني:
raja.ac.ir استان	قزوين -قزوين * دانشگاه غيرانتفاعي رجا  

براي ورزشكاران حايز رتبه در مسابقات  -2به دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مقررات دانشگاه هر نيمسال تخفيف ويژه اي داده مي شود.  -1		شرايط عمومي :
تخصيص  4سرويس اياب و ذهاب از تهران و كرج به محل دانشگاه و برگشت همه روزه فراهم مي باشد.  -3در نظر گرفته مي شود.  دانشجويي و كشوري تخفيف ويژه اي

رت امام(ره)، دانشگاه با ادارات بنياد شهيد، كميته امداد حض -5وام شهريه به دانشجويان متقاضي واجد شرايط از ترم دوم تحصيلي از سوي صندوق رفاه امكانپذير مي باشد. 
امكانات آموزشي و رفاهي: سايت رايانه،آزمايشگاه هاي تخصصي با تجهيزات كامل،  -6بهزيستي و ... در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد. 

هاي جودو، واليبال و بسكتبال و ...)، برگزاري اردوهاي  اينترنت بي سيم رايگان، كتابخانه الكترونيكي، سلف سرويس، سالنهاي ورزشي (شامل زمين فوتبال و تنيس، سالن
سلف سرويس دانشگاه  زيارتي و تفريحي، ارايه خدمات رايگان مشاوره ي پزشكي و مشاوره روانشناختي ويژه دانشجويان و همچنين يك نوبت غذا با نرخ دانشجويي در

  ارايه مي گردد
  02833677101		تلفن:	-جنب خوابگاه دانشگاه بين الملل  -سليمانيبلوار سپهبد شهيد قاسم  -قزوين 	نشاني:

jku.ac.ir استان	آبيك -قزوين * دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني 

داراي كادر هيات علمي و اجرايي مجرب و متخصص از بهترين دانشگاه هاي داخل و خارج  -2سال سابقه درخشان در حوزه آموزش عالي.  15داراي -1		شرايط عمومي :
امكانات رفاهي -5داراي فضاي آموزشي مناسب و بهره مندي از بروزترين امكانات كارگاهي و ازمايشگاهي  -4كيلومتري با ايستگاه متروي هشتگرد  10فاصله -3كشور. 

  اب و ذهاب و اختصاص وام صندوق رفاه دانشجويان به متقاضيانمناسب مانند غذاي گرم و سرويس اي
  02832884082, 02832884091	تلفن:	-بلوار دانش  -شهرك دانشگاهي انديشه  -آبيك 		نشاني:

www.ekbatan.ac.ir استان	قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي اكباتان  

.تخصيص وام شهريه از سوي صندوق رفاه 2ذهاب به نقاط مختلف تهران وكرج براي دانشجويان فراهم مي باشد.امكان استفاده از سرويس هاي اياب و 1	شرايط عمومي :
موسسه داراي سلف سرويس و  -4به دانشجويان ممتاز براساس ضوابط و مقررا ت دانشگاه هر نيمسال تخفيف ويژه اي داده مي شود  -3وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

برگزاري دوره هاي تخصصي متناسب با رشته هاي موسسه در جهت مهارت آموزي و كارآفريني فارغ  -5همراه ارايه غذاي گرم يارانه اي مي باشدبوفه دانشجويي به 
  التحصيالن

  خودگردان دارد	شرايط خوابگاه :
  02832579098		تلفن:	-خيابان فرهنگ  -بلوار دانشگاه  -محمديه  -قزوين	نشاني:
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  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.takestan.ac.ir استان	تاكستان استان قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي تاكستان  

درصدي  100الي  50دانشجوياني كه از بين موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي اين موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند از تخفيف -1		شرايط عمومي :
ودگردان فراهم گرديده سرويس رفت و برگشت از تهران و كرج و هشتگرد به دانشگاه و بالعكس به صورت خ -2شهريه ثابت در ترم اول تحصيلي برخوردار خواهند شد. 

براي كليه  حمايت و كمك به دانشجويان براي ورود به بازار كار مربوطه و برگزاري دوره هاي تخصصي مرتبط با رشته هاي تحصيلي، مهارت هاي كسب و كار -3است. 
به دانشجويان متقاضي طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات فناوري وام  -5امكان تقسيط در پرداخت شهريه.  -4دانشجويان به صورت رايگان 

به دانشجويان ممتاز (رتبه هاي اول تا سوم) در هر -7امكان استفاده از تسهيالت وام دانشجويي از منابع داخلي موسسه.  -6شهريه مصوب آن صندوق پرداخت خواهد شد. 
موسسه با بنياد شهيد وامور ايثارگران درخصوص پرداخت شهريه  -8درصد تخفيف شهريه ثابت داده خواهد شد.  30، 40، 50ل به ترتيب رشته تحصيلي در هر نيمسا

رخوردار دانشجوياني كه در مسابقات ورزشي و علمي كشوري و دانشگاهي حايز رتبه شوند از تخفيف شهريه ب -9براي دانشجويان سهميه شاهد و ايثارگر همكاري دارد. 
با توجه به راه اندازي دوره كارشناسي ارشد در رشته هاي  -11ارايه تخفيف شهريه براي تحصيل همزمان دو يا سه نفر دانشجو در يك خــــانواده  -10خواهند شد. 

،كارآفريني )، مديريت صنعتي ، مديريت دولتي (توسعه حسابداري ،حسابرسي ، حسابداري مديريت ، مديريت بازرگاني (تجارت الكترونيك، بازاريابي، بازرگاني بين الملل 
ورود برگزيدگان علمي در  منابع انساني ، بودجه و ماليه عمومي ، مديريت تحول) روانشناسي (عمومي و تربيتي) ، مشاوره و حقوق خصوصي موسسه تسهيالت الزم را براي

سرويس و بوفه دانشجويي داير مي باشد و امكان استفاده از غذاي يارانه اي براي كليه دانشجويان فراهم سلف  -12اين رشته ها بر اساس آيين نامه مربوط فراهم مي كند. 
  دانشجويان مي توانند به صورت رايگان از اينترنت استفاده نمايند.  -13است. 

%رايگان، فراهم نموده  100صورت امكان) را بدون پرداخت اجاره بصورت موسسه خوابگاه دانشجويي براي خواهران با بهترين امكانات (براي برادران در 	شرايط خوابگاه :
  است.

, 02835247381		تلفن:	- 3481367784كد پستي -جنب دانشگاه پيام نور -روبروي ميدان شهيد لشكري -انتهاي بلوار امام خميني (ره)  -تاكستان 	نشاني:
02835246104 ,02835223125  

www.darolfonoon.ac.ir استان	قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  

نبش خيابان مديريت(محل سابق پرديس دانشگاه فرهنگيان)  -جنب پمپ گاز  -بلوار شهيد باهنر -پشت مجتمع ادارات  -ميدان شهيد حسن پور  -قزوين 	نشاني:
  02833375676, 02833373815		تلفن:	-

www.arq.ac.ir استان	قزوين -غيرانتفاعي عالمه رفيعي قزوين * موسسه  

مهيا روزه همه ن نشجوياه دايژب وهاب و ذياايس وسر -2ه فاوق رصندي سواز لي امتوم ترر چهااي متقاضي برن نشجوياداشهريه به تخصيص وام -1		شرايط عمومي :
بهزيستي م(ره)، مات احضراد مداكميته ، شهيدد بنياادارات مؤسسه با - 4د گيرخلي تعلق ميرات داتخفيف شهريه طبق مقرم هر تردر تبه برتر ن رنشجويادابه  -3باشد مي

مؤسسه - 6باشد سريع مين و ساآسايل نقليه عمومي وسترسي به ، دموقعيت مكاني مؤسسهظ به لحا -5ري دارد تحت پوشش همكان نشجوياداختي داشهريه پرص خصوو ... در 
و نتايج م عالاز اتحصيلي جديد پس ل سادر مؤسسه ن پذيرفته شدگا مثبت ناه نحون و ماي زطالعيه هاا -7باشد مين نشجوياده داستفااجهت ن يگاراينترنت امجهز به 

  گردد.مي)منتشر arq.ac.irسمي مؤسسه (وب سايت رطريق ، از ساميا
ي هاهبگااخو 2د دارد. جووپسر و و ختر ن دنشجويااي دابرل موسسه كنترو مستقيم رت خصوصي تحت نظادان گردخوي هاهبگااخوده از ستفان امكاا -1		شرايط خوابگاه :

  د دارد.جوويك مؤسسه دنشجويي نزدا(خصوصي) دان گردخو
 76و پالك شرقي  151پالك جنوبي -30نبش كوچه حكمت  -بلوار پرستار -خيابان بوستان معلم  -خيابان شهيد سپهبد سليماني (نوروزيان سابق)  -قزوين 	نشاني:

  02833681007, 02833681006, 02833675065		تلفن:	-
www.aqi.ac.ir استان	قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  

 -د بنا به مصوبه هيات موسس تخفيفات متعددي در شهريه ثابت مطابق دستورالعمل براي ثبت نام شدگان بر اساس شرايط مختلف قابل اعمال مي باش	شرايط عمومي :
دانشجويان ممتاز هر رشته - شداستفاده از وام شهريه( بدون بهره و باز پرداخت بعد از فارغ التحصيلي ) و تقسيط پرداخت شهريه براي تمام دانشجويان امكان پذير مي با

براي دارندگان مقام هاي ورزشي (كشوري و بين المللي ) تخفيف هاي خاص  –درصدي شهريه بهره مند خواهند شد  30تا  10ورودي در نيمسال بعدي از تخفيف هاي 
  -منظور مي گردد

, 02833372127, 02833372023	تلفن:	-جنب اداره صنعت و معدن  -ماليات تقاطع خيابان شهيد سلماني و بلوار  -مجتمع ادارات نواب  -قزوين 	نشاني:
02833374936  

ghazali.ac.ir استان	قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي غزالي  

-دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مقررات مركز هر نيمسال تخفيف ويژه اي داده مي شود. -درصد تخفيف شهريه به كليه دانشجويان 100تا 30- 		شرايط عمومي :
دانشگاه و برگشت  سرويس اياب و ذهاب از تهران و كرج به محل-براي ورزشكاران حايز رتبه در مسابقات دانشجويي و كشوري تخفيف ويژه اي در نظر گرفته مي شود. 

دانشگاه با ادارات -تخصيص وام شهريه به دانشجويان متقاضي واجد شرايط از ترم دوم تحصيلي از سوي صندوق رفاه امكانپذير مي باشد.  -همه روزه فراهم مي باشد. 
امكانات آموزشي و رفاهي: سايت -ش همكاري دارد. بنياد شهيد، كميته امداد حضرت امام)ره(، بهزيستي و ... در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوش

ردوهاي زيارتي و تفريحي، رايانه،آزمايشگاه هاي تخصصي با تجهيزات كامل، اينترنت بي سيم رايگان، كتابخانه الكترونيكي، سلف سرويس، سالن هاي ورزشي ، برگزاري ا
  شجويان ارايه مي شود.ارايه خدمات رايگان مشاوره ي پزشكي و مشاوره روانشناختي ويژه دان

  خوابگاه خودگردان تحت نظارت موسسه	شرايط خوابگاه :
  02833690129, 02833690128	تلفن:	- 61پالك  -خيابان پور مطبوع  -بلوار پرستار  -خيابان نوروزيان  -قزوين 	نشاني:

Qazvin.kar.ac.ir استان	واحد قزوين – قزوين * موسسه غيرانتفاعي كار 

تخفيف شهريه ثابت براي دانشجويان فارغ التحصيل در مقطع پايين تر در همين موسسه *  –تخفيف به فرزندان بازنشستگان كشوري و نيروهاي مسلح  		عمومي :شرايط 
ته امداد و بهزيستي ، افراد تحت تخفيف ويژه جهت كارگران محترم ، اعضاء محترم خانه كارگر وفرزندان آنها ، پرسنل رسمي دولت ، پرسنل نيروهاي مسلح ، پرسنل كمي

 -موسسه) تارنماي درصد تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهد بود ( ليست ساير موارد تخفيفات در  50تا  30پوشش كميته امداد و بهزيستي و دانشجويان رتبه ممتاز از 
  س ، بوفه ، وام دانشجوييداراي سرويس اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان بصورت خودگردان به تهران و كرج بصورت رفت و برگشت مي باشد. داراي سلف سروي

  ه خودگردان در شهر قزوين مي باشدداراي خوابگا 	شرايط خوابگاه :
  02832225883دورنگار: -02832221882, 02832225882, 02188535943		تلفن:	-بلوار سهروردي  -شهر صنعتي البرز -قزوين	نشاني:
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  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
kowsar.ac.ir استان	قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي كوثر 

ثبت نام  -5كيلومتري تهران  70در فاصله  -4غذاي گرم  -3امكانات آزمايشگاهي  -2مدرسين كارآزموده  -1داراي امكانات آموزشي و رفاهي مناسب 	شرايط عمومي :
كارگاه هاي  -8ترم ميليوني براي هر  1,5امكان تقسيط شهريه واعطاي وام  -7سرويس اياب و ذهاب دانشجويان خودگردان و با نظارت موسسه  -6به صورت اينترنتي 

تقدير و تشويق براي دانشجويان ممتاز و تخفيف براي دانشجويان  -11مهندسي  –آموزشي به صورت رايگان در حوزه هاي حسابداري ، بازرگاني ، رفتاري ، روانشناسي و فني 
  از يك خانواده.

  02833574030	تلفن:	- 97پالك  -تر از مسجد جواداالئمه پايين -خيابان راه آهن  -قزوين 	نشاني:
www.molana.ac.ir استان	آبيك -قزوين * موسسه غيرانتفاعي موالنا  

  02832895220	تلفن:	-خيابان يكم غربي  -ابتداي شهرك قدس  -عصر (عج) ميدان ولي -آبيك  -قزوين	نشاني:
basir-abyek.ac.ir استان	آبيك -قزوين * موسسه غيرانتفاعي بصير  

ثبت نام  -5كيلومتري تهران  70در فاصله  -4غذاي گرم  -3امكانات آزمايشگاهي  -2مدرسين كارآزموده  -1داراي امكانات آموزشي و رفاهي مناسب 	شرايط عمومي :
كارگاه هاي  -8ترم  ميليوني براي هر 1,5امكان تقسيط شهريه واعطاي وام  -7سرويس اياب و ذهاب دانشجويان خودگردان و با نظارت موسسه  -6به صورت اينترنتي 

تقدير و تشويق براي دانشجويان ممتاز و تخفيف براي دانشجويان  -11مهندسي  –آموزشي به صورت رايگان در حوزه هاي حسابداري ، بازرگاني ، رفتاري ، روانشناسي و فني 
  از يك خانواده.

  02832894858, 02832894859	تلفن:	-بلوار نيايش  -ميدان مادر -آبيك 		نشاني:
parsian.ac.ir استان	قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي پارسيان بيدستان  

  02833292451		تلفن:	-تهران بعد از پل پلي وينا -جاده قديم قزوين  5كليومتر -قزوين 	نشاني:
wwww.soh-ins.ac.ir استان	قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي سهروردي  

  02833697127, 02833697126, 02833697125		تلفن:	- 72كوچه حكمت  -المللي امام خميني(ره) بلوار دانشگاه بين -قزوين 	نشاني:
nikan.ac.ir استان	قزوين * موسسه غيرانتفاعي نيكان تاكستان 

  02835248330		تلفن:	-نرسيده به خيابان شهيد رجايي  -بلوار امام خميني (ره)  -تاكستان	نشاني:
www.hmu.ac.ir استان	قم -قم * دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) (ويژه خواهران)  

  دانشگاه هيچگونه تعهدي براي ارايه خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم ندارد.	شرايط خوابگاه :
  02532012000		تلفن:	-قم انتهاي بلوار غدير روبروي ورزشگاه يادگار امام دانشگاه حضرت معصومه 	نشاني:

www.osool.ac.ir استان	واحد قم – * دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين قم 

  مراجعه شود.» استان تهران*دانشگاه غيرانتفاعي اصول الدين«براي اطالع از شرايط عمومي به بخش 		:شرايط عمومي
  گونه تعهدي نسبت به تأمين خوابگاه براي آقايان ندارد؛ و تنها امكان واگذاري خوابگاه براي خواهران را دارد.الدين شعبه قم هيچدانشكده اصول شرايط خوابگاه:

  0253 - 7773525 – 6الدين. تلفن: خيابان شهيد قدوسي بعد از مجتمع مسكوني مديران دانشكده اصول -قم: فلكه جهاد، بزرگراه عمار ياسر نشاني: 
hu.jz.ac.ir استان		قم -قم * دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي وابسته به جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  

تفريحي . بهره مندي دانشجويان از امكانات مختلف جامعه الزهرا س از جمله كتابخانه، مركز رايانه ، خدمات پزشكي و مشاوره و امكانات ورزشي و 1	شرايط عمومي :
. امكان تقسيط شهريه 3ه مربوطه) . برخورداري دانشجويان از تسهيالت تغذيه با نرخ دانشجويي، بيمه حوادث، خوابگاه مجردي (ويژه دانشجويان غير بومي با پرداخت هزين2

. بهره مندي دانشجويان 4تحصيلي طبق تعرفه مصوبه هيات امناي دانشكده و برخورداري از مزاياي وام شهريه طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان و سهميه تخصيصي 
. لزوم 5صيلي از تخفيف شهريه به ميزان مصوب از سوي هيات امناي دانشكده ممتاز ، حافظين كل قرآن ، طالب و خانواده محترم ايشان(همسر و فرزندان) در هرنيمسال تح

  رعايت كامل شيونات و هنجارهاي اسالمي به ويژه حجاب اسالمي
  قبولي در مصاحبه	شرايط خاص :

  متقاضي خوابگاه به شرايط و مقررات خوابگاه.. تعهد و پايبندي افراد 2. اختصاص خوابگاه به دانشجويان غير بومي صرفا به صورت مجردي 1	شرايط خوابگاه :
  02532925106		تلفن:	-خيابان بوعلي سينا  -سه راه ساالريه  -بلوار امين  -قم 	نشاني:

farabi.ut.ac.ir استان	پرديس فارابي – * دانشگاه تهران قم 

رعايت حجاب اسالمي با پوشش » قم -پرديس فارابي «محل تحصيل  براي رشته هاي - 2مي باشد. » دانشگاه بدون دخانيات«دانشگاه تهران به عنوان  - 1		شرايط عمومي :
  مراجعه كنيد.» تهران * دانشگاه تهران 	استان «براي كسب اطالعات بيشتر به  چادر براي بانوان الزامي است.

  اين دانشگاه در دوره هاي نوبت دوم فاقد خوابگاه مي باشد.	شرايط خوابگاه :
  02161113253		تلفن:	- جاده قديم تهران) 5بلوار دانشگاه( كيلومتر  –قم 	نشاني:

www.qut.ac.ir استان	قم * دانشگاه صنعتي قم 

  استفاده از حجاب برتر (چادر) براي بانوان الزامي است.	شرايط عمومي :
  دانشگاه تعهدي براي تامين خوابگاه ندارد.	شرايط خوابگاه :

  02536641601		تلفن:	-جاده قديم قم تهران -خداكرمبلوارشهيد -قم	نشاني:
www.quran.ac.ir استان	سازمان اوقاف و امور خيريه -قم * دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  

  جهت اطالع از نشاني و تلفن دانشكده هاي علوم قرآني محل تحصيل در سراسر كشور به وبگاه دانشگاه مراجعه نماييد.	شرايط عمومي :
  02537604070	تلفن:	-خرداد خيابان شهيد ميثمي سازمان مركزي  15قم بلوار 	نشاني:

www.bou.ac.ir استان	قم -قم * دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  

  02532504860, 02532136628		تلفن:	-بلوار دانشگاه  -پرديسان  -قم 	نشاني:
www.shdu.ac.ir استان	قم -شهاب دانش  قم * دانشگاه غيرانتفاعي 

  02532317171		تلفن:	-متري شهروند  50تقاطع  -بلوار امامت  -شهر پرديسان -قم 	نشاني:
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  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.mofidu.ac.ir استان	قم -قم * دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  

اسالمي و مقررات و آيين نامه هاي داخلي دانشگاه  رعايت شيون اخالقي و. 2. شهريه دوره هاي كارشناسي ارشد طبق مصوبه هيات امناء خواهد بود. 1		شرايط عمومي :
   جهت آگاهي از شرايط اختصاصي رشته هاي تحصيلي به سايت دانشگاه مراجعه گردد.-4.توسط تمامي دانشجويان الزامي است

  02532130348, 02532130348		تلفن:	-ميدان مفيد  -متري صدوقي  45 -قم 	نشاني:
www.urd.ac.ir استان	قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب قم *  

گفت و گو دانشگاه اديان و مذاهب، نخستين دانشگاه تخصصي اديان و مذاهب در ايران، برخاسته از حوزه علميه، ضمن شناخت اديان و مذاهب و تعامل و 	شرايط عمومي :
نمايد. بيت عليهم السالم به پژوهش و تربيت نيروي انساني متخصص اقدام ميهاي اهلس آموزهها براي گسترش معنويت و اخالق و معرفي عالمانه اسالم براسابا پيروان آن

هايي كه از وزارت ارشد و دكتري تخصصي، به جذب و پرورش دانشجو در رشتههاي مختلف كارشناسي، كارشناسياين دانشگاه با فراهم آوردن امكان تحصيل در دوره
المللي در باالترين سطح و سفرهاي فرد اين دانشگاه ارتباط گسترده بينهاي منحصر بهكند. از ويژگيبه اخذ مجوز نموده است اقدام مي علوم، تحقيقات و فناوري اقدام

نمايد. امكانات ستفاده ميهاي مهم داخلي و خارجي است. همچنين اين دانشگاه از پيروان اديان و مذاهب مختلف براي تدريس االمللي و تعامل و تفاهم با دانشگاهعلمي بين
هاي هاي آموزشي يكي از زباناند در طول دوران تحصيل خود در دورههاي حضوري: با توجه به رويكرد تخصصي اين دانشگاه، دانشجويان حضوري ملزمو مزايا در دوره

هاي فشرده در طول صورت كالسهاي بهشركت نمايند. اين دوره انگليسي يا عربي دانشگاه كه شامل زبان عمومي، درك مطلب و ترجمه متون تخصصي هر رشته است،
هاي آموزش مجازي، بر هاي غيرحضوري (مجازي): دورهشود. امكانات و مزايا در دورههاي آموزشي دروس رشته برگزار ميسنوات تحصيلي دانشجويان و همزمان با دوره

ها شود. دانشجويان در اين دورههاي آنالين) برخوردار ميز امكانات مجازي (بسته هاي آموزشي آفالين و كالسهاي الكترونيكي است كه دانشجو اپايه استفاده از آموزش
  نامه فارغ التحصيل خواهند شد.محور بدون گذراندن پايانبراساس شيوه آموزش

ها بعمل هاي ساير دانشگاهدانشجويي همكاري الزم را براي معرفي دانشجو به خوابگاهدانشگاه اديان و مذاهب خوابگاه اختصاصي ندارد، ولي معاونت امور 	شرايط خوابگاه :
  هاي خودگردان با معاونت امور دانشجويي اين دانشگاه فراهم است.آورد. همچنين امكان تامين خوابگاهمي

  02532802610, 02532802611		تلفن:	-روبروي مسجد امام صادق (ع)  -بلوار شهيد مولوي  -پرديسان  -قم 	نشاني:
www.qhu.ac.ir استان	قم -قم * دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  

) رعايت كامل موازين و پوشش اسالمي و التزام عملي به چادر (از سوي خواهران) به عنوان 2هاي داخلي دانشگاه؛ ) رعايت كامل ضوابط و دستورالعمل1		شرايط عمومي :
شهرية دوره مطابق با تعرفة ) پرداخت 4نياز و جبراني ارايه شده از سوي گروه آموزشي مربوط؛ ) گذراندن دروس پيش3حجاب برتر و عدم استفاده از هرگونه آرايش؛ 

: در صورت تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان، اعتبار تخصيص داده شده بين دانشجويان واجد شرايط توزيع مي گردد. 1مصوب هيأت أمناي دانشگاه؛ تبصره 
: نفرات اول تا سي ام آزمون ورودي تحصيالت تكميلي (رتبةكل 3ل تبصرة : امكان پرداخت اقساطي شهرية تحصيلي هر نيمسال تا قبل از آزمون پايان همان نيمسا2تبصرة 

: دانشجويان ممتاز در هر 4نيمسال) معاف خواهند بود. تبصره  4داوطلب بدون سهميه در كدرشته امتحاني مندرج در كارنامة اوليه)، از پرداخت شهريه در طول دوره (
ن، فعاالن فرهنگي، طالب، حافظان قرآن، ايثارگران، خانواده هاي كم درآمد و بي سرپرست، تحصيل همزمان اعضاي نيمسال تحصيلي (در طول سنوات مجاز)، پژوهشگرا

: عالقه مندان براي 5ود. تبصره يك خانواده، فرزندان و خانواده هاي استادان حوزه هاي علميه و دانشگاه ها و ... طبق ضوابط دانشگاه از تخفيف ويژه برخوردار خواهند ب
. پذيرفته شدگان از كتابخانة تخصصي مجهز، تاالر رايانه، امكانات ورزشي در 5دريافت اطالعات بيشتر از تخفيف هاي در نظرگرفته شده، به نشاني فوق مراجعه نمايند. 

ناسي اسالمي گرايش روان شناسي مثبت گرا، در ) پذيرفته شدگان نهايي در رشتة روان ش7مركز قم و شعبة تهران طبق ضوابط و ظرفيت دانشگاه برخوردار خواهند بود. 
) تحصيل در 8 صورتي كه فاقد مدرك روان شناسي در مقطع كارشناسي باشند؛ موظف به گذراندن دروس پيش نياز مشخص شده توسط گروه روان شناسي خواهند بود.

 http://vu.qhu.ac.irدرسانه اي توليد شده و از طريق سايت دانشگاه به نشاني دورة مجازي كامالً غيرحضوري و از طريق اينترنت خواهد بود. كلية دروس به صورت چن
ان به صورت آنالين و آفالين، در اختيار دانشجويان قرار مي گيرد. در كنار دروس الكترونيكيِ چندرسانه اي، كالس هاي مجازيِ آنالين، پاسخ گويي به پرسش هاي دانشجوي

رهاي مختلف آموزش الكترونيكي مانند تاالرهاي گفتگو و ساير خدمات آموزشي در طول نيمسال تحصيلي به دانشجويان ارايه مي گردد و امكان استفادة دانشجويان از ابزا
  هاي دروس به صورت حضوري در قم و تهران يا يكي از نمايندگي هاي دانشگاه در سراسر ايران و خارج از كشور برگزار مي گردد.آزمون

  قم: مساعدت براي معرفي دانشجويان مركز قم به خوابگاه خودگردان در قم (خواهران و برادران) تهران: ندارد مشهد: ندارد	شرايط خوابگاه :
  02537176253		تلفن:	-مؤسسه علمي فرهنگي دارالحديث  -بعد از شهرك جهاد  -چهارراه نوبهار -بلوار پانزده خرداد  -قم	نشاني:

www.qom.ac.ir استان	دانشگاه قمقم *  

هاي نوبت دوم، مجازي و پرديس گردد. *دانشجويان دوره*به دانشجويان پذيرفته شده خدمات رفاهي و وام تحصيلي براساس ضوابط صندوق رفاه ارايه مي	شرايط عمومي :
شرايط محدوديت كرونا و حضور دانشجويان در محيط دانشگاه خودگردان براساس ضوابط و مصوبات هيأت أمنا مندرج در تارنماي دانشگاه، داراي شهريه هستند. *با رفع 

هارشنبه) برابر با ضوابط و غذاي دانشجويي (بانرخ مصوب صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم) مطابق با تقويم آموزشي دانشگاه فقط در روزهاي غيرتعطيل (از شنبه تا چ
ليه ايام سال تحصيلي از خدمات رستوران آزاد دانشجويي استفاده نمايند. *اين دانشگاه داراي محيط مستقل و شود. همچنين دانشجويان مي توانند در كمقررات ارايه مي

ها و ساير اماكن آموزشي)، اداري و فرهنگي خواهران و برادران كامالً مجزا مي ها، كارگاهها، آزمايشگاهاختصاصي دانشجويان خواهر بوده و محيط آموزشي (كالس
هاي دانشگاه براي كليه دانشجويان؛ و داشتن حجاب اسالمي برتر (پوشش چادر) در تمام محيط ها و دستورالعملنامهت شيونات اسالمي در چارچوب آيينباشد.*رعاي

  دانشگاه و اماكن وابسته براي دانشجويان دختر الزامي است.
نيمسال براي دانشجويان دوره روزانه مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته با رعايت  2حداكثر به مدت اين دانشگاه داراي محدوديت خوابگاه دولتي بوده و 		شرايط خوابگاه :

هاي نيازمند و بعد مسافت، هاي برتر هرسال تحصيلي، خانواده معزز و معظم شهدا و ايثارگران، دانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي، نيازسنجي از خانوادهاولويت معدل
نمايد. تبصره: هاي دولتي امتياز ويژه لحاظ ميهاي علمي، فرهنگي، قرآني و ورزشي جهت اسكان در خوابگاهنمايد. همچنين براي برگزيدگان جشنوارهيخوابگاه واگذار م

 ديريت بخش خصوصي استفاده نمايند.هاي غيردولتي با متوانند از امكانات خوابگاههاي روزانه، نوبت دوم و پرديس خودگردان ميالزم به ذكر است ساير دانشجويان دوره
  02532103000, 02532103442		تلفن:	- 3716146611كدپستي  -بعد از شهرك قدس  -بلوار الغدير  -قم 	نشاني:

smc.ac.ir/ استان	قم -قم * دانشكده آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه  

تأييد شوراي عالي انقالب فرهنگي يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا سطح دو حوزوي . تبصره: دانشجويان  الف) داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي مورد	شرايط عمومي :
آموخته خواهند شد ، در مقطع كارشناسي مورد تأييد شوراي عالي انقالب فرهنگي يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانش 31/06/1400سال آخر كه حداكثر تا تاريخ 

از نيروي  د در آزمون شركت نمايند. ب) عضويت رسمي و شاغل در نيروهاي مسلح. ج) دارا بودن صالحيت مكتبي و امنيتي. د) داشتن مجوز شركت در آزمونتواننمي
  انساني رده خدمتي .

. پرداخت شهريه: 2ارتقاء تحصيلي نيروي مربوطه مي باشد. . مجوز تحصيلي : احراز شرايط عمومي واختصاصي و صدور مجوز تحصيلي منوط به قوانين و مقررات 1		شرايط خاص :
عالوه برداشتن مجوز تحصيلي از رده هزينه تحصيل براي داوطلبان كاركنان سپاه، به عهده سپاه خواهد بود و براي ديگرداوطلبان رده هاي نيروهاي مسلح (آجا ، ودجا ، ناجا ) 

  ن مربوطه يا فرد متقاضي با مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي شهيد محالتي (ره)، خواهد بود.مربوطه، باعقد قرارداد پرداخت شهريه از طرف يگا
  دانشجويان در طول مدت تحصيل از خوابگاه برابر مقررات سپاه و ساير نيروهاي مسلح بهره مند خواهند شد.	شرايط خوابگاه :

  02531124437		تلفن:	-دانشگاه قم بعد از  -بلوار الغدير  -ميدان ارتش  -قم 	نشاني:



 
 

 500  

 

  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.iki.ac.ir استان	قم -قم * موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)  

) در حال حاضر تحصيل پذيرفته شدگان غير طلبه 1شرايط، ضوابط و اطالعات الزم در خصوص تحصيل در موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) 	شرايط عمومي :
هاي ه از آموزشهاي آموزش مجازي بر پايه استفاد) دوره2پذير است. (پذيرش از طريق آزمون سراسري) در مقطع كارشناسي ارشد اين موسسه به صورت مجازي امكان

) موسسه 3گردد. مند ميهاي آموزشي نيز بهرهمندي از امكانات آموزش مجازي (كالس آنالين و آفالين) از كتب، جزوات و بستهالكترونيكي است كه دانشجو ضمن بهره
هاي رفع اشكال به صورت متمركز، س، نسبت به برگزاري كالسهاي وزارت علوم در صورت به حد نصاب رسيدن نفرات براي هر درها و دستورالعملنامهبا توجه به آيين

شود و مركز آزمون در سراسر كشور برگزار مي 27هاي پايان نيمسال به صورت حضوري در قم، تهران و حدود ) آزمون4كند. در شهر قم و با دريافت هزينه اقدام مي
ها توسط دانشجو، فقط در شهر مقدس قم فراهم است. همچنين امكان افزوده شدن مراكز آزمون در امكانات خوابگاهي در صورت درخواست و پرداخت بخشي از هزينه

هاي آموزشي و ) رعايت كامل حجاب برتر (چادر) براي بانوان و شيونات اسالمي و پوشش مناسب براي آقايان در همه محيط5صورت به حد نصاب رسيدن وجود دارد. 
) شهريه ثابت و متغير بر اساس 7باشند. شدگان ملزم به رعايت همه قوانين و مقررات آموزشي و انضباطي وزارت علوم و موسسه مييرفته) پذ6اداري موسسه الزامي است. 

رييسه موسسه ) شهريه ثابت و متغير به صورت ساالنه و با تصويب هييت 8هاي مجازي به ميزان كمتر از حداقل مقدار شهريه مراكز مشابه اخذ مي گردد. ضوابط دوره
توانند از وام دانشجويي برابر با ضوابط صندوق تعيين مي شود و حداكثر نرخ افزايش ساالنه، متناسب با افزايش شهريه مراكز آموزش عالي مشابه خواهد بود و دانشجويان مي

تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود. ميزان و چگونگي اعمال تخفيف ) دانشجويان در صورت دارا بودن شرايط مندرج در جدول ذيل از 9مند شوند. رفاه دانشجويي بهره
ها توسط نهادها درصد براي آن دسته از دانشجوياني است كه شهريه آن 50) تخفيف هاي موجود در جدول ذيل تا سقف 10نامه داخلي دانشگاه است. شهريه مطابق آيين

هاي مراجعه و يا با شماره تلفن www.ikvu.ac.irتوانند به سايت اين مركز به نشانيي اطالعات بيشتر مي) داوطلبان برا11يا موسسات حمايتي پرداخت نمي گردد. 
دانشجويان رتبه  %30دانشجويان ممتاز علمي دانشجويان رتبه اول هر رشته  1تماس حاصل نمايند. رديف شرح وضعيت مورد توضيح  251داخلي  5-32908193-025

در همه دروس و ميانگين نمرات  14واحد درسي در آن ترم و كسب حداقل نمره  10تخفيف از شهريه ثابت و متغير انتخاب حداقل  %20ه سوم دانشجويان رتب %25دوم 
مان اوقاف و امور تخفيف از شهريه ثابت با ارايه گواهي معتبر از ساز %30تا  %10البالغه از دانشجويان قاري قرآن كريم، حافظ قرآن كريم و حافظان نهج 2 18باالي 

از دروس 18در هر ترم از مركز مربوطه و  17تخفيف از شهريه ثابت و متغير با ارايه گواهي احراز معدل  ٪30طالب ممتاز علوم ديني  3صالح خيريه و يا ساير مراجع ذي
تخفيف از شهريه ثابت و متغير با ارايه گواهي معتبر مورد تأييد مركز مديريت حوزه  ٪30هاي علميه همسر و فرزندان طالب رسمي حوزه 4دانشگاه و منحصر به همان ترم 

تخفيف از شهريه ثابت با  %30تا  %10هاي علوم اسالمي و يا تاليف كتاب يا مقاله در حوزه علوم اسالمي از پژوهشگران جوان حايز رتبه در يكي از جشنواره 5هاي علميه 
دانشجويان  7تخفيف از شهريه ثابت با ارايه گواهي از فدراسيون يا سازمان مربوط  %30تا  %20دانشجويان ممتاز ورزشي از  6كتوب طرح ارايه مدرك معتبر و نسخه م

از  %20دانشجويان فعال فرهنگي تا  8تخفيف از شهريه ثابت و متغير در صورت احراز شرايط  ٪30سرپرست و بازنشستگان كم درآمد دولت تا سقف درآمد و بيكم
تخفيف در شهريه ثابت و متغير  %20ازدواج دانشجويان مجرد  10از شهريه ثابت و متغير به ازاي هر فرزند  %10فرزند و باالتر تا  3مادران داراي  9شهريه ثابت و متغير 

ساختمان مركز آموزش  025-321130جمهوري اسالمي تلفن:  با ارايه سند ازدواج و شناسنامه زوجين نشاني: ساختمان مركزي: قم، ابتداي بلوار محمدامين (ص)، بلوار
  025-32931998دورنگار:  025-32908193-5. تلفن: 27، پالك 9و  7متري گلستان، بين كوچه  20مجازي: قم، بلوار محمدامين (ص)، خيابان 

  02532908193, 025321130, 02532113110	تلفن:	- 1نبش كوچه  -بلوار امين  -قم 	نشاني:
www.ijtihad.ac.ir استان	قم -قم * موسسه غيرانتفاعي اجتهاد  

. رعايت موازين اسالمي براي دانشجويان الزامي 2. جهت اطالع از شرايط ويژه و تخفيفات شهريه به سايت موسسه آموزش عالي اجتهاد مراجعه نماييد. 1	شرايط عمومي :
. توضيحات الزم و اطالعات تفصيلي 5. محيط آموزشي خواهران و برادران، تفكيك شده است. 4ان خواهر الزامي است. . استفاده از حجاب برتر (چادر) براي دانشجوي3است. 

  دهد. موسسه به داوطلبان محترم، مشاوره تحصيلي تلفني ارايه مي . در خصوص انتخاب رشته،6در خصوص رشته ها ، در سايت موسسه موجود است. 
  02537749200		تلفن:	- 35پالك  - 11كوچه  -غربيخيابان معلم  -قم 	نشاني:

www.hekmat-qom.ac.ir استان	قم -قم * موسسه غيرانتفاعي حكمت  

به دانشجويان متقاضي  -3امكان تقسيط در پرداخت شهريه به درخواست دانشجو وجود دارد؛  -2امكان تخفيف شهريه در سطح ويژه وجود دارد،  -1		شرايط عمومي :
ر هر رشته و ورودي به دانشجويان رتبه اول د -4مطابق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وام شهريه مصوب آن صندوق پرداخت خواهد شد؛ 

دانشجوياني كه در مسابقات ورزشي و علمي كشوري و دانشگاهي حايز رتبه شوند از تخفيف شهريه برخوردار  -5درصد تخفيف شهريه داده خواهد شد؛  30در هر نيمسال 
و كار براي هاي كسب هاي تحصيلي، مهارتمرتبط با رشته هاي تخصصيحمايت و كمك به دانشجويان براي ورود به بازار كار مربوطه و برگزاري دوره -7خواهند شد؛ 

  كليه دانشجويان موسسه
  02532314822	تلفن:	-خيابان شهيد ايماني  -بعد از ميدان يادمان شهداي فردو  -بلوار امام صادق (ع)  -شهرك پرديسان  -قم 	نشاني:

www.tolouemehr.ac.ir استان	قم -قم * موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  

  براي دانشجويان غيربومي خوابگاه وجود دارد.	شرايط خوابگاه :
  02532810008	تلفن:		-ميدان رسالت  -خيابان دور شهر  -قم	نشاني:

isoa.ir استان	قم -قم * موسسه غيرانتفاعي هنر و انديشه اسالمي  

  02537830782		تلفن:	- 22و 20بين كوچه  -بلوار بسيج (خيابان سي متري هنرستان)  -قم 	نشاني:
www.rahpooyan.ac.ir استان	قم -قم * موسسه غير انتفاعي رهپويان سيدالشهداء (ويژه خواهران)  

. اين موسسه ويژه خواهران مي باشد و استفاده از پوشش 2اعتقاد و پايبندي به اسالم و التزام عملي به واليت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -	شرايط عمومي :
سه در نظر گرفته شده است كه در . تخفيف شهريه براي كليه پذيرفته شدگان در اين موس3برتر چادر همراه با رعايت كامل شيونات و هنجارهاي اسالمي الزامي است.

درصد  10.حافظان كل قرآن مجيد در صورت ارايه مدرك از 6. خانواده محترم طالب در هر ترم از تخفيف ويژه شهريه بهره مند خواهند شد 5وبگاه موسسه درج شده است. 
صيلي در مسابقات علمي، پژوهشي، فرهنگي دانشگاهها و موسسات علمي كشور . داوطلباني كه در طول سال تح7تخفيف شهريه ثابت در نيم سال اول بهره مند مي گردند

. در اولين 9. امكان پرداخت اقساطي شهريه در صورت احراز شرايط وجود دارد. 8شركت و مقام اول تا سوم را كسب كنند از دريافت جايزه ويژه برخوردار خواهند شد
. در صورت انصراف، دانشجو موظف است خسارت وارده به موسسه را مطابق ضوابط وزارت علوم ،تحقيقات و 10.نيم سال تحصيلي ، مرخصي تحصيلي داده نخواهد شد

  فناوري پرداخت نمايد.
  اين موسسه هيچ تعهدي درقبال تامين خوابگاه دانشجويان ندارد.	شرايط خوابگاه :

  02532704052	تلفن:	-انتهاي خيابان امام رضا (ع)  -خيابان پاييزان -ذوالفقار خيابان  -فلكه جوان  -انتهاي بنياد (شهرك زين الدين) -قم	نشاني:



 
 

 501  

 

  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.uok.ac.ir استان	سنندج -كردستان * دانشگاه كردستان  

  08733660065		تلفن:	-سنندج بلوار پاسداران دانشگاه كردستان 	نشاني:
www.irm.ac.ir استان	قروه -كردستان * موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  

  08735249963	تلفن:	-خيابان ابوذر  -قروه 	نشاني:
www.kduni.info استان	سنندج -كردستان * موسسه غيرانتفاعي توسعه دانش  

  08733623761		تلفن:	-روبروي جمعيت هالل احمر  -خيابان اكباتان -سنندج	نشاني:
www.maad.ac.ir استان	سنندج -كردستان * موسسه غيرانتفاعي ماد  

  خوابگاه هاي خود گردان سطح شهر	شرايط خوابگاه :
  08733224370	تلفن:	-خيابان هدايت  -آباد خيابان حسن -ميدان آزادي  -سنندج 	نشاني:

www.kgut.ac.ir استان	كرمان * دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان 

امكان ثبت ايده و يا اختراع خود  -1باشد. فناوري و مركز رشد در دانشگاه امكانات زير براي همه دانشجويان ممكن ميبا وجود پژوهشگاه ، پارك علم و 	شرايط عمومي :
امكان همكاري با شركتهاي دانش بنيان -3امكان تاسيس شركت دانش بنيان براي تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي خود در مركز رشد دانشگاه.  -2در مركز نوآوري. 

امكان همكاري در طرحهاي  -5امكان استفاده از آزمايشگاههاي پژوهشگاه علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي دانشگاه.  -4در پارك علم و فناوري دانشگاه.  مستقر
ر هر رشته در آزمون ورودي در مقطع صنعتي كه با صنايع طرف تفاهم دانشگاه انجام ميشوند. همچنين به دانشجويان پذيرفته شده اين دانشگاه كه جز ده درصد برت

ميليون ريال و  2اعطاي كمك هزينه تحصيلي بالعوض ماهيانه به مبلغ  -1كارشناسي ارشد باشند عالوه بر اعتبار پژوهشي عمومي دانشجويان تسهيالت زير اعطا مي شود: 
ادامه  -2آشپزخانه با كابينت و گاز براي هر سوييت ، براي يك نيمسال تحصيلي. نفره با امكانات يخچال،  4استفاده رايگان از سلف سرويس و سوييت هاي خوابگاهي 

  نيمسال است. 4در هر نيمسال و تا سقف  18اعطاي اين تسهيالت در نيمسال هاي بعدي مشروط به احراز معدل حداقل 
تخته با امكانات يخچال، آشپزخانه با كابينت و گاز براي هر سوييت مي  4خوابگاه براي دانشجويان روزانه در محل دانشگاه به صورت سوييت هاي 	شرايط خوابگاه :

  باشد.
  03433776611		تلفن:	-انتهاي اتوبان هفت باغ علوي -كرمان	نشاني:

ujiroft.ac.ir استان	كرمان * دانشگاه جيرفت 

  03443347066		تلفن:	-جاده بندرعباس  8كيلومتر 	نشاني:
www.uk.ac.ir استان	كرمان -دانشگاه شهيد باهنر كرمان *  

  03431322000, 03433257440	تلفن:	-ميدان پژوهش -بزرگراه امام خميني-كرمان	نشاني:
www.sirjantech.ac.ir استان	كرمان * دانشگاه صنعتي سيرجان 

  03441522034	تلفن:	-ابتداي جاده بافت  -سيرجان 	نشاني:
www.vru.ac.ir استان	رفسنجان -عصر(عج)  كرمان * دانشگاه ولي 

  03431312188		تلفن:	-سازمان مركزي دانشگاه  -ابتداي بلوار واليت-بهمن  22ميدان  -رفسنجان		نشاني:
www.zarand.ac.ir استان	كرمان * مجتمع آموزش عالي زرند 

  03431422040		تلفن:	- 7761146934-كد پستي  -كيلومتر جهار جاده سرباغ  -شهرستان زرند  		نشاني:
www.bam.ac.ir استان	كرمان * مجتمع آموزش عالي بم 

  03444210734		تلفن:	-بزرگراه خليج فارس -بم		نشاني:
www.besat.ac.ir استان	كرمان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي بعثت  

  03433243531		تلفن:	-نرسيده به سه راهي جوپار سمت راست  -بلوار عاشقان واليت  -كرمان	نشاني:
bahmanyar.ac.ir استان	كرمان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي بهمنيار  

  برخورداري از وام كمك هزينه دانشجويي دسترسي آسان به مركز شهر امكان استفاده از اينترنت واي فاي فراهم شدن امكانات اياب و ذهاب	شرايط عمومي :
  03432122723		تلفن:	- 5نبش شمالي  - 4اميركبير  -بلوار اميركبير  -بلوار جمهوري اسالمي  -كرمان 	نشاني:

www.rkerman.ir استان	كرمان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي رسالت  

اين موسسه  -4سلف سرويس و بوفه دانشجويي با امكانات مطلوب.  -2ارايه وام دانشجويي طبق ضوابط وزارت علوم و تقسيط شهريه كليه دانشجويان.  -1	شرايط عمومي :
  بنياد شهيد، كميته امداد حضرت امام(ره)، بهزيستي و ... درخصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد. با

  گردند.دانشجويان غيربومي به خوابگاههاي خودگردان تحت نظارت دانشگاه معرفي مي	شرايط خوابگاه :
  03433242807, 03433232881, 03433210007		تلفن:	-نبش خيابان عباد  -انتهاي گلدشت  -كرمان	نشاني:

www.erfan.ac.ir استان	كرمان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي عرفان  

استفاده از اينترنت وايرلس -3دانشجويان ممتاز از تخفيف ويژه در شهريه برخوردار خواهند شد.-2استفاده از اساتيد مجرب و به نام كشوري و استاني. -1	شرايط عمومي :
پرداخت -5ارايه خدمات مشاوره تحصيلي و اجتماعي به كليه دانشجويان.-4محيط موسسه به صورت رايگان براي كليه دانشجويان جهت انجام كارهاي تحقيقاتي و پژوهشي.در 

ران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگ-6وام دانشجويي طبق بخشنامه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم،تحقيقات و فناوري.
امكان استفاده از فضاهاي ورزشي متعلق به -8سلف سرويس و بوفه دانشجويي با امكان توزيع غذاي گرم با نرخ يارانه اي به دانشجويان.-7خانواده هاي شاهد و ايثارگر.

  33243045-46حدوده شهري كرمان. تلفن:داراي فضاي مناسب،امكانات آموزشي و زيرساخت هاي مورد نياز در م-9موسسه.
  03433243044, 03433243043, 03433243042		تلفن:	- 57نبش كوچه  -خيابان گلدشت  -كرمان 	نشاني:

aj.ac.ir استان	رفسنجان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  

  09138910376	تلفن:	-جنب شهرك نفت  -جاده تهران  2كيلومتر  -رفسنجان		نشاني:
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  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.farhikhtegan.ac.ir استان	كرمان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان  

دانشجويان  -به دانشجويان طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، وام شهريه تعلق مي گيرد كه بازپرداخت آن پس از فارغ التحصيلي خواهد بود.		شرايط عمومي :
دانشجويان مي توانند از يك  -واجد شرايط جهت دريافت شهريه به بنياد شهيد و همچنين كميته امداد يا بهزيستي حسب مورد معرفي خواهند شد.  معظم شاهد و ايثارگر

ا موسسات آموزش عالي به دانشجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاهها و ي -وعده غذاي گرم(ناهار) با پرداخت هزينه كمتر بهره مند گردنند. 
  استاني و يا كشوري مقام هاي اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف در شهريه برابر ضوابط و مقررات تعلق خواهد گرفت

  03432820792, 03432820791, 03432820793	تلفن:		- 41پالك -روبروي اداره مخابرات -خيابان ملك  -بلوار جمهوري اسالمي  -كرمان	نشاني:
www.javid.ac.ir استان	جيرفت -كرمان * موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  

  03443265585		تلفن:	- 4كوچه آزادي  -خيابان آزادي  -جيرفت 		نشاني:
Rafsanjan.kar.ac.ir استان	واحد رفسنجان – * موسسه غيرانتفاعي كار كرمان 

 - تخفيف شهريه ثابت براي دانشجويان فارغ التحصيل در مقطع پايين تر در همين موسسه –شرايط عمومي : تخفيف به فرزندان بازنشستگان كشوري و نيروهاي مسلح 
ل كميته امداد و بهزيستي ، افراد تحت فرزندان آنها ، پرسنل رسمي دولت، پرسنل نيروهاي مسلح ، پرسن تخفيف ويژه جهت كارگران محترم ، اعضاء محترم خانه كارگر و

موسسه تارنماي ليست ساير موارد تخفيفات در   .درصد تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهد بود 50تا  30پوشش كميته امداد و بهزيستي و دانشجويان رتبه ممتاز از 
  يس اياب و ذهاب از نقاط اصلي شهر مي باشد. .داراي سرو -داراي سلف سرويس ، بوفه ، وام دانشجويي مي باشد  - موجود مي باشد.
  داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر	شرايط خوابگاه :

  03434355627دورنگار:  03434355625		تلفن:	- جاده كمربندي  4كيلومتر  –رفسنجان 		نشاني:
www.kermanihe.ac.ir استان	كرمان * موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان 

مدارك  -5ساختمان مدرن و مجهز  -4سلف سرويس(ناهار)  -3اعطاي وام صندوق رفاه  -2اعطاي وام دانشجويي از بانك تجارت و رسالت بدون سود -1		شرايط عمومي :
  تخفيف به دانشجويان ممتاز -6التحصيلي مورد تاييد وزارت علوم فارغ

, 03433243628, 03433243629	تلفن:	-شهرك دانشگاهي صادقيه  -نرسيده به جاده جوپار  -بازرگاني بعد از پل  -بزرگراه يادگار امام  -كرمان 	نشاني:
03433243630  

www.mehrkerman.ac.ir استان	كرمان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي مهر  

اقساط در دوران تحصيل؛ همكاري الزم با بنياد شهيد و امور ايثارگران، مقررات، امكان پرداخت شهريه به صورت lامكان استفاده از وام دانشچويي بر اساس 		شرايط عمومي :
  سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي حمايتي بر اساس مقررات به عمل مي آيد.

  03433242657, 03433242656, 03433242654		تلفن:	-بلوار سما  -شهرك خواجو  -چهارراه جوپاري -كرمان	نشاني:
www.misagh.ac.ir استان	رفسنجان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي ميثاق  

  03434356761		تلفن:	-مجتمع سيدالشهدا  -االنبيا ميدان خاتم -بلوار واليت  -رفسنجان 		نشاني:
www.razi.ac.ir استان	كرمانشاه -كرمانشاه * دانشگاه رازي  

  08334274512		تلفن:	-خيابان دانشگاه  -طاقبستان 	نشاني:
www.kut.ac.ir استان	كرمانشاه * دانشگاه صنعتي كرمانشاه 

  اين دانشگاه فاقد خوابگاه هاي ملكي بوده و خوابگاه هاي مورد استفاده خودگردان و تحت نظارت دانشگاه مي باشد.	شرايط خوابگاه :
  08338305003, 08338305002, 08338305001		تلفن:	-بزرگراه امام خميني -كرمانشاه	نشاني:

www.jdku.ac.ir استان	كرمانشاه -كرمانشاه * موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  

ي  امكانات آموزشي ،پژوهشي و رفاهي: سالن اجتماعات، سالن ورزشي، انتشارات، كافي نت ، كتابخانه ، سلف سرويس، سالن مطالعه، مركز مشاوره -1		شرايط عمومي :
موسسه مجهز به آزمايشگاه هاي : خاك، تكنولوژي بتن،  -2 شبكه برنامه تحصيالت تكميلي جهت تبديل ايده به محصول مي باشد.تخصصي و اجراي برنامه توانمندسازي و 

، رسم فني ، رگاه هاي : كامپيوترريزپردازنده ، مدار منطقي، معماري كامپيوتر، مواد و مصالح ساختماني ، الكترونيك و البراتوار زبان مي باشد. در بخش كارگاهي نيز؛ كا
  برق، تاسيسات برقي و مكانيكي ساختمان، جوشكاري و ورق كاري و نقشه برداري، از امكانات ساختاري اين مجموعه به شمار مي آيد.

  08331031642, 08331031639, 08331031632	تلفن:	-خيابان جهاد دانشگاهي  -بهمن  22راهسه -بلوار شهيد بهشتي -كرمانشاه 	نشاني:
www.zagros.ac.ir استان	كرمانشاه -كرمانشاه * موسسه غيرانتفاعي زاگرس  

/  %10دانشجويان در زمان تحصيل تا كل مبلغ شهريه رشته وام اعطا مي گردد و همچنين ( تحت پوشش بنياد شهيد ريگان / تحت پوشش كميته امداد	شرايط عمومي :
  ) تخفيف شهريه اختصاص مي گردد. %30مقام آسيايي يا جهاني داشته باشن  %10داشته باشن / ورزشكاركه مقام كشوري  %10/ مخترع  %10ممتاز 
  08337218063, 08337218030	تلفن:	-طبقه فوقاني بانك مهر ايران  -روبروي بانك ملي  -راه شريعتي باالتر از سه -خيابان شريعتي -كرمانشاه 	نشاني:

www.kshr.ac.ir استان	كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي شهيد رضاييكرمانشاه *  

  08338267515		تلفن:	-شهرك دادگستري  -الهيه  -كرمانشاه 	نشاني:
www.kabirgharb.ac.ir استان	كرمانشاه -كرمانشاه * موسسه غيرانتفاعي كبير غرب 

سلف  -براي دانشجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره) تخفيف شهريه  -رايگان براي دانشجويان تحت پوشش بنياد شهيد  %100تحصيل 	شرايط عمومي :
برگزاري  -اينترنت رايگان ويژه دانشجويان  -تخفيف شهريه براي دانشجويان منتخب ورزشي ، علمي و ...  - -سرويس و يارانه غذايي تخفيف شهريه براي دانشجويان ممتاز 

  تخفيف شهريه ثابت ترم اول براي دانشجوياني كه حضوري ثبت نام انجام داده اند %50 -بر كارگاهاي آموزشي و تخصصي و ارايه گواهينامه معت
  داراي خوابگاه خودگردان	شرايط خوابگاه :

  08334230924		تلفن:	-جنب كتابخانه عالمه طباطبايي  -خيابان رفاه  -بلوار طاق بستان -كرمانشاه 	نشاني:
www.yu.ac.ir استان	بويراحمد * دانشگاه ياسوجكهگيلويه و  

  07431001310	تلفن:	-دفتر معاونت آموزشي -دانشگاه دولتي ياسوج -ياسوج	نشاني:
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  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
dana.ac.ir استان	ياسوج -كهگيلويه و بويراحمد * موسسه غيرانتفاعي دانا  

با  %25داده ميشود. شهريه دانشجويان شاهد و ايثارگر باالتر از به نفرات اول تا سوم در هر نيمسال بر اساس مصوبه شوراي آموزشي تخفيف شهريه 		شرايط عمومي :
پ برسانند كمك هزينه پژوهشي همكاري بنياد شهيد و امور ايثارگران از طرف بنياد پرداخت خواهد شد. به دانشجويانيكه در زمان تحصيل بتوانند كتاب يا مقاله اي به چا

  پرداخت خواهد شد.
  دانشجويان غير بومي داراي خوابگاه خودگردان تحت كنترل حراست موسسه مهيا خواهد كرد. موسسه براي	شرايط خوابگاه :

  07433229448, 07433233474		تلفن:	-نبش تقاطع دوم  - 10فرعي  -خيابان ابن سينا  -آبان)  13پشت ترمينال قديمي ( -ياسوج 	نشاني:
farazuast.com استان	گچساران -غيرانتفاعي فراز كهگيلويه و بويراحمد * موسسه  

  تخفيف شهريه براي دانشجويان خانواده هاي شهدا و ايثارگر و تحت حمايت كميته امداد و بهزيستي-2امكان تقسيط شهريه 	شرايط عمومي :
  07432321604	تلفن:	-چهارراه فرمانداري  -گچساران 	نشاني:

www.gau.ac.ir استان	و منابع طبيعي گرگانگلستان * دانشگاه علوم كشاورزي  

كارشناسي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان به عنوان اولين دانشگاه تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي كشور تسهيالت زير را به دانشجويان 	شرايط عمومي :
، امكان اسكان و ارايه خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم (شبانه) اين دانشگاه عالوه بر دوره هاي روزانه -1ارايه مي نمايد.  1400-1401ارشد ورودي سال تحصيلي 

امكانات رفاهي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان شامل سلف سرويس، كتابخانه، سايت رايانه اي، اينترنت  -2كارشناسي ارشد را هم فراهم نموده است. 
عتبر، سالن ورزشي، زمين چمن، استخر شنا، مجموعه ورزشي مجهز و سرويس اياب و ذهاب براي دانشجويان دختر رايگان، دسترسي به منابع و پايگاه هاي اطالعات علمي م

دانشجويان نوبت دوم  -4دانشجويان كارشناسي ارشد دوره روزانه از مزاياي وام تحصيلي، وام ازدواج، وام مسكن و وام ضروري برخوردار خواهند شد.  -3و پسر مي باشد. 
كليه دانشجويان تحت پوشش بيمه حوادث دانشجويي قرار  -5از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند شد. (شبانه) 

هاي اول تا سوم دوره روزانه  به دانشجويان رتبه -7مبلغ يك ميليون تومان مي باشد.  1400ميزان گرنت پژوهشي دانشجوي كارشناسي ارشد ورودي  -6مي گيرند. 
ميليون تومان به رتبه سوم به عنوان هديه ورود به دانشگاه  1ميليون تومان به رتبه دوم و  2ميليون تومان به رتبه اول،  3) پرداخت مبلغ 3-1تسهيالت زير واگذار مي گردد: 

ميليون تومان  1/5درصد تا سقف  50نامه كارشناسي ارشد به ميزان گرنت پايان) افزايش ميزان 3-2بر اساس شيوه نامه تشويق رتبه هاي برتر آزمون دكتري. 
  ) اولويت در استفاده از تسهيالت فرهنگي دانشگاه3-4) اولويت برخورداري از وام و خوابگاه در هر نيم سال تحصيلي در طول دوره تحصيل 3-3

  01732251702, 01732251701, 01732229901		تلفن:	-خيابان شهيد بهشتي  -ميدان بسيج  -گرگان	نشاني:
www.gu.ac.ir استان	گرگان -گلستان * دانشگاه گلستان  

  دانشگاه گلستان فاقد خوابگاه دولتي مي باشد.	شرايط خوابگاه :
  01732254166		تلفن:	-خيابان شهيد بهشتي -گرگان	نشاني:

www.gonbad.ac.ir استان	گلستان * دانشگاه گنبد 

  به حايزين شرايط خوابگاه دولتي تعلق مي گيرد. خوابگاه خودگردان نيز مهيا مي باشد.	خوابگاه :شرايط 
  01733287508	تلفن:	-گنبد كاووس خيابان شهيد فالحي بلوار بصيرت 	نشاني:

shgol.ac.ir استان	گنبدكاووس -گلستان * موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  

تنوع در تخفيف - 4وام شهريه صندوق رفاه دانشجويي - 3وام شهريه اختصاصي دانشگاه (بدون سود ، بدون ضامن ، يكساله) - 2پرداخت قسطي شهريه -1		شرايط عمومي :
دانشگاه رايگان، سرويس رفت و برگشت به -8پاركينگ اختصا صي، - 7مشاوره تحصيلي رايگان - 6%به باال  25تحصيل رايگان خانواده شهدا و جانبازان -5شهريه 

  كادر آموزشي با تجربه ن-10كتابخانه مركزي غني از كتب مورد نياز -9
  01733383810, 01733383811	تلفن:	-روبروي سيلوي گندم  -بعد از پارك شادي  -خيابان امام خميني(ره) جنوبي  -گنبد كاووس 	نشاني:

shamsgonbad.ac.ir استان	گنبد كاووس - گلستان * موسسه غيرانتفاعي شمس 

  01733389713, 01733389712, 01733389703		تلفن:	-جنب درياچه مصنوعي  -بلوار شادي  -گنبدكاووس 	نشاني:
golestan.ac.ir استان	گرگان -گلستان * موسسه غيرانتفاعي گلستان  

)پرداخت وام شهريه از طريق صندوق رفاه دانشجويان. 2منظور خواهد شد. ) براي دانشجويان رتبه اول هر رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي تخفيف 1		شرايط عمومي :
)اين موسسه داراي سايت رايانه، كتابخانه 6)تقسيط پرداخت شهريه در طول ترم. 5)بيمه حوادث كليه دانشجويان4)پرداخت شهريه دانشجويان شاهد از جانب بنياد شهيد. 3

  01732627343-4الكترونيكي، مي باشد. تلفن: 
  موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر مي باشد.	شرايط خوابگاه :

  01732627342, 01732627341, 01732627340	تلفن:	-روبروي پارك  -شهريار پنجم  -شهرك شهريار -بلوارشهيد كالنتري (كمربندي)  -گرگان	نشاني:
www.miladgihe.ac.ir استان	مينودشت -انتفاعي ميالد گلستان گلستان * موسسه غير  

  01735231988		تلفن:	-نبش بلوار الغدير  -جاده كمربندي (بلوار امام رضا (ع))  -مينودشت 	نشاني:
www.hakim-jorjani.ac.ir استان	گرگان -گلستان * موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  

تخفيف شهريه براي كليه دانشجويان ممتاز  -3تخفيف در شهريه ثابت و متغير براي كليه دانشجويان  -2يك وعده غذاي گرم در روز براي دانشجويان  -	شرايط عمومي :
اعزام  -7تخفيف شهريه براي قهرمانان ورزشي -6تقسيط در پرداخت شهريه  -5وام شهريه دانشجويي در هر ترم براي كليه دانشجويان  -4هر رشته در هر سال تحصيلي 

  برگزاري اردوهاي سياحتي و زيارتي -8ابقات مختلف تيم هاي ورزشي به مس
  01732171095	تلفن:	-انتهاي بلوار نيايش شرقي  -ويالشهر -گرگان	نشاني:

lameigorgani.ac.ir استان	گرگان -گلستان * موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني 

تسهيالت  -2سازمانهاي مرتبط براي اخذ پايان نامه و مشاركت در انجام طرحهاي پژوهشي حمايت موسسه جهت معرفي دانشجويان به ادارات و  -1		شرايط عمومي :
ماه پس از فراغت از  9پرداخت شهريه شامل: الف) وام شهريه صندوق رفاه امور دانشجويان در هر نيمسال با توجه به مصوبه وزارت علوم كه بازپرداخت اقساطي آن 

ارايه تسهيالت به مخترعان، پژوهشگران و ورزشكاران حايز  -3تعاون و امداد دانشجويي وابسته به موسسه(تخفيف شهريه و...) تحصيل شروع مي شود. ب) وام صندوق 
اي دار -6درصد  25تخفيف شهريه براي دانشجويان رتبه برتر تا  -5پژوهشي -حمايت مالي از مقاالت همايشي و علمي -4رتبه ملي و بين المللي براساس ضوابط موسسه 

داراي فضاي  -7مترمربع شامل: كالسها، آتليه ها، سايتهاي كامپيوتري، كارگاهها و آزمايشگاههاي تخصصي  6000فضاي مناسب آموزشي و پژوهشي با مساحتي حدود 
  فرهنگي و ورزشي(استيجاري)

  داراي خوابگاه خودگردان	شرايط خوابگاه :
  01732627952, 01732627951, 01732627958		تلفن:	- 5المعي  -خيام دهم -كوي خيام -بلوار شهيد كالنتري  -گرگان 	نشاني:



 
 

 504  

 

  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.tusd.ir استان	رشت -گيالن * موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش  

ثابت براي رتبه هاي تخفيف شهريه -2تخفيف ويژه در شهريه ثابت نيمسال اول، براي دانشجوياني كه اين موسسه را در اولويت اول انتخاب نمايند. --1	شرايط عمومي :
به دانشجويان -5به دانشجويان متقاضي وام كمك هزينه پرداخت شهريه (صندوق رفاه دانشجويان) تعلق خواهد گرفت. -4تقسيط شهريه در طول ترم. -3اول هر رشته. 

درصدي) فرزندان شهدا، آزادگان و 100ثارگران(تخفيفطرف قرارداد با بنياد شهيد و اي-6يك نوبت غذا با نرخ دانشجويي در سلف سرويس موسسه ارايه مي گردد. 
  درصد. 25جانبازان باالي 

  همكاري الزم موسسه جهت معرفي دانشجويان به خوابگاه خودگردان.	شرايط خوابگاه :
  01332220918, 01332241663	تلفن:	- 41536-64389كدپستي:  -كوچه آفاق  -خيابان سعدي		نشاني:

www.guilan.ac.ir استان	رشت -گيالن * دانشگاه گيالن  

مواد  براي رشته هاي مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي و مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي تا سه نفر و براي رشته نانوفناوري گرايش نانو		شرايط عمومي :
به دوره مشترك با دانشگاه انسام فرانسه اعزام مي گردند. داوطلبان جهت اطالع  نيز تا سه نفر از دانشجويان واجد شرايط(از مجموع روزانه و نوبت دوم) با نظر دانشكده،

به  1397دانشگاه گيالن از مهر ماه سال "از شهريه دوره ها، نشاني دانشكده ها و اطالعات تماس مي توانند به وب سايت دانشگاه مراجعه نمايند. الزم به توضيح است 
  "پيوسته است.جمع دانشگاه هاي عاري از دخانيات 

ضاي دانشجو امكان واگذاري خوابگاه مجردي به تمامي متقاضيان واجد شرايط در مقطع كارشناسي ارشد دوره روزانه و غيربومي وجود دارد. پس از ثبت تقا	شرايط خوابگاه :
  امتياز كسب شده در سامانه مذكور، خوابگاه واگذار خواهد شد.در سامانه امور خوابگاه ها و صدور كد رهگيري و بررسي پرونده هاي مربوطه، بر اساس اولويت و 

  01333690274		تلفن:	-قزوين -جاده رشت 5كيلومتر -رشت-گيالن	نشاني:
www.ahrar.ac.ir استان	رشت -گيالن * موسسه غيرانتفاعي احرار  

امكان تقسيط  -3تسهيالت پرداخت وام شهريه به دانشجويان مطابق مقررات صندوق رفاه  -2دانشجويان ممتاز از تخفيف شهريه برخوردارخواهند شد. -1		شرايط عمومي :
به دارندگان  -5همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران درخصوص پرداخت شهريه براي دانشجويان سهميه شاهد و ايثارگر  -4شهريه در طول ترم براي كليه دانشجويان 

استفاده از تسهيالت بيمه  -7ارايه خدمات مشاوره تحصيلي، خانوادگي و.... توسط مشاور موسسه  -6شود. قه اي تخفيف ورزشي داده ميمقام ورزشي كشوري، استاني و منط
  حوادث در طول دوره تحصيل در اين موسسه

درصورت پذيرش شرايط قراداد اينگونه خوابگاهها،  موسسه از خوابگاههاي خودگردان تحت نظر دانشگاه گيالن استفاده مي نمايدو پذيرفته شدگان	شرايط خوابگاه :
  توانند با پرداخت شهريه از خوابگاههاي خودگردان استفاده نمايند.مي

  01332439120, 01332439119, 01332439113		تلفن:	-شهرك سيد احمد خميني  -بلوار پروفسور سميعي -جاده الكان -رشت 		نشاني:
www.andishmand.ac.ir استان	الهيجان -گيالن * موسسه غيرانتفاعي انديشمند  

  01342420291	تلفن:	-خيابان نخجير شرقي  -ميدان شيخ زاهد -الهيجان 		نشاني:
jdrasht.ac.ir/fa استان	رشت -گيالن * موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  

به دانشجوياني 3امكان تقسط شهريه براي كليه دانشجويان وجود دارد..-2شهريه داده مي شود.درپايان هرنيمسال به رتبه هاي اول هر رشته تخفيف در -1	شرايط عمومي :
مطابق آيين نامه  -4كه در مسابقات علمي، فرهنگي و يا ورزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مقامهاي اول تا سوم كسب نمايندتخفيف در شهريه داده مي شود.

  ق رفاه وزارت علوم وتحقيقات فناوري وام دانشجويي پرداخت خواهد شد .درصورت تامين بودجه از طرف صندو
  موسسه هيچ گونه تعهدي درقبال تامين خوابگاه ندارد.	شرايط خوابگاه :

  01333344899, 01333448995, 01333465557		تلفن:	-بلوار واليت  -فاز اول مسكن مهر  -پل طالشان  -بلوار الكان  -رشت 		نشاني:
www.rahbordshomal.ac.ir استان	رشت -گيالن * موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  

ارايه  -4تقسيط شهريه در طول ترم.  -3برخورداري كليه ي دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي.  -2تخفيف شهريه براي رتبه هاي اول تا سوم.  -1		شرايط عمومي :
.  %25درصدي ) فرزندان شهيد، آزاده و جانباز باالي  100طرف قرارداد با بنياد شهيد و امور ايثارگران ( تخفيف  -5رفاه دانشجويان. تسهيالت به متقاضيان وام صندوق 

ك مجله كتابخانه مجهز به كتب تخصصي، عمومي و اشترا -8داراي سلف سرويس و برخورداري دانشجويان از يك وعده غذاي گرم.  -7داشتن فضاي بسيار مناسب.  -6
  ارايه خدمات مشاوره اي به دانشجويان در مركز مشاوره موسسه. -10سايت مجهز به رايانه.  -9هاي علمي و پژوهشي. 

  همكاري الزم موسسه جهت معرفي دانشجويان به خوابگاههاي خودگران.	شرايط خوابگاه :
, 01333425515, 01333440333	تلفن:	- 4193165151كد پستي  -پل طالشانمتر باالتر از  500 -بلوار پرفسور سميعي  -جاده الكان  -رشت 		نشاني:

01333440555  
www.ghadir.ac.ir استان	لنگرود -گيالن * موسسه غيرانتفاعي قدير  

  01342565133	تلفن:	- 35پالك  -خيابان شهيد شيخي  - 7كوچه الله  -بلوار كشاورز  -ميدان معلم  -لنگرود 		نشاني:
kadous.ac.ir استان	رشت -گيالن * موسسه غيرانتفاعي كادوس  

دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم هر رشته  -2امكان بهره مندي از وام تحصيلي صندوق رفاه در هر نيمسال تا مبلغ بيست ميليون ريال  -1شرايط عمومي 	شرايط عمومي :
بر  1400-1401شهريه ثابت و متغير براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي  -3بهره مند مي شوند.  %35سقف در ايام تحصيل در موسسه از تخفيف در شهريه ثابت تا 

  اساس مصوبه هيأت امنا افزايش مي يابد.
  امكان استفاده دانشجويان از خوابگاه هاي خودگردان در سطح شهر	شرايط خوابگاه :

  01333228119, 01333236921, 01333265148		تلفن:	- 48پالك  -جنب بانك تجارت  -نرسيده به سه راه معلم  -خيابان سعدي  -رشت 		نشاني:
www.kooshyar.ac.ir استان	رشت -گيالن * موسسه غيرانتفاعي كوشيار  

درصدي شهريه  15تخفيف -2باشند. داوطلباني كه انتخاب اول آنها موسسه آموزش عالي كوشيار مي باشد، از پرداخت شهريه ثابت ترم اول معاف مي -1	شرايط عمومي :
به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته -3ثابت در طول دوره تحصيلي براي افرادي كه بستگان درجه يك آنها در اين موسسه مشغول به تحصيل هستند(يا خواهند شد). 

به دانشجويان فرزند -5امكان تقسيط شهريه در طول ترم. -4خواهدشد. و هر ورودي، همچنين مدال آوران علمي و ورزشي در سطح ملي و جهاني تخفيف شهريه داده 
، طبق مصوبه داخلي هيات رييسه موسسه، اعطاي تخفيف شهريه در طول دوران تحصيلي در نظر گرفته شده 25جانبازان معزز تحت پوشش بنيادشهيد با درصد كمتر از 

دانشجويان مي توانند از مزاياي وام -6صد طبق مصوبات بنيادشهيد، شهريه كامل تحت تقبل آن نهاد خواهد بود. در 25است و همچنين فرزندان شهيد،آزاده و جانباز باالي 
  به دانشجويان غذاي گرم با نرخ دانشجويي در سلف سرويس موسسه ارايه مي گردد.-7شهريه و بيمه حوادث برخوردار شوند. 

  دانشجويان دختر همكاري مي نمايد.موسسه در تامين خوابگاه براي 	شرايط خوابگاه :
  01332131216, 01332124498, 01332117928	تلفن:	- 86انتهاي خيابان  -گلسار -رشت 		نشاني:
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  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.gil.ac.ir استان	رودبار -گيالن * موسسه غيرانتفاعي گيل  

  01334672257		تلفن:	-انتهاي بلوار وليعصر(عج)  -شهر رستم آباد -رودبار		نشاني:
www.mehrastan.ac.ir استان	آستانه اشرفيه -گيالن * موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  

اي به مساحت پنج هكتار و در محيطي علمي، شاداب و جذاب با كليه امكانات آموزشي و اين موسسه با كادر هيات علمي برجسته و مجرب در مجموعه-1		شرايط عمومي :
توانند براي پرداخت شجويان ميدان -2باشد. آكادميك از جمله سايت رايانه، آزمايشگاه، كتابخانه، سالن ورزشي، رستوران، بوفه و ... آماده پذيرش دانشجويان گرامي مي

هاي الزم را با دانشجويان تحت حمايت بنياد موسسه جهت اخذ شهريه همكاري -3شهريه از وام صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استفاده نمايند. 
  هد. دشهيد و امور ايثارگران، كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي انجام مي

  01342166102, 01342166101, 01342166100	تلفن:	-بلوار دانشگاه  -الدين اشرف ميدان آقا سيد جالل -آستانه اشرفيه 		نشاني:
www.mehraeen.ac.ir استان	گيالن * موسسه غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزلي 

) در هر رشته و هر 17درصدي براي معدل ج( 10) و 18درصدي براي معدل ب( 30)، 19تا 20الف(درصدي براي معدل  50) تخفيف شهريه ممتازين 1		شرايط عمومي :
درصد  100) تخفيف شهريه تا سقف 3درصد تخفيف شهريه براي دانشجوياني كه اين موسسه را به عنوان اولين الويت انتخاب رشته خود درج نمايند.  10) اعمال 2ترم. 

هايي كه درصد براي خانواده 27) تخفيف تا سقف 4و المپيادهاي علمي به ويژه دانشجوياني كه در دوران تحصيل افتخارآفريني نمايند.  هاي ورزشيبراي قهرمانان رشته
ر طول دوران ) كليه دانشجويان د6) امكان تقسيط شهريه براي شاغلين و در نظر گرفتن تسهيالت مالي براي ساير دانشجويان. 5بيش از يك دانشجو در موسسه دارند. 

 باشد.هاي ورزشي مجهز مي)موسسه داراي امكاناتي از قبيل سايت كامپيوتر، كتابخانه و طرف قرارداد با سالن7تحصيل تحت پوشش بيمه حوادث قرار خواهند گرفت. 
  ) فراهم بودن امكان يك وعده غذاي گرم (ناهار) با قيمت دانشجويي.8

  01344400271	تلفن:	-بوستان يكم  -آباد طالب -انزليمنطقه آزاد  -بندر انزلي 		نشاني:
www.deylaman.ac.ir/ استان	الهيجان -گيالن * موسسه غيرانتفاعي ديلمان  

  01342245500	تلفن:	-باالتر از كوچه يكم  -خيابان استخر معين  -ميدان ابريشم  -الهيجان 		نشاني:
abru.ac.ir استان	بروجرد -بروجردي لرستان * دانشگاه آيت اله  

  06642468320	تلفن:	-جاده خرم آباد  3بروجرد كيلومتر 		نشاني:
www.lu.ac.ir استان	خرم آباد -لرستان * دانشگاه لرستان  

آنها دروس جبراني ارايه و بعد از آن كه توسط گروه هاي آموزشي براي  1400دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره روزانه پذيرفته سال 	شرايط عمومي :
  واحد) را معادل شهريه دانشجويان نوبت دوم (شبانه) مقطع كارشناسي پرداخت نمايند. 6شود بايستي شهريه دروس جبراني (مازاد بر مي

به دانشجويان دوره پرديس  -2گردد.مينيمسال تحصيلي خوابگاه واگذار  4اين دانشگاه جهت دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته به مدت -1		شرايط خوابگاه :
خدمات سلف سرويس براي دانشجويان روزانه و شبانه بر اساس قوانين صندوق رفاه دانشجويان كل  -3گيرد. خودگردان دانشگاه در صورت ظرفيت خوابگاه تعلق مي

  باشد.آزاد ( بدون يارانه دانشجويي ) قابل ارايه ميبه دانشجويان دوره پرديس خودگردان خدمات سلف سرويس بصورت  -4گردد. كشور ارايه مي
  06633340019, 06633120097, 06633120088		تلفن:	-تهران  -جاده خرم آباد 5كيلومتر  -خرم آباد 		نشاني:

www.afarinesh.ac.ir استان	بروجرد -لرستان * موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر 

دانشجويان ممتاز در هر نيمسال از تخفيف ويژه شهريه -2باشند المپيادها و جشنواره خوارزمي از تخفيف ويژه شهريه برخوردارميشدگان پذيرفته-1		شرايط عمومي :
شهريه اختصاص توانند از مزاياي وام دانشجويان در هر ترم مي- 4باشند هاي معظم شهدا و ايثارگران از تخفيف ويژه شهريه برخوردار ميخانواده-3برخوردار خواهند شد 

دانشجويان با نسبت فاميلي درجه يك -6كليه دانشجويان در طول تحصيل تحت پوشش بيمه حوادث قرار مي گيرند  -5يافته از صندوق رفاه وزارت علوم برخوردارشوند 
دانشجويان هر روز  -7درصد برخوردار خواهند شد  20قف كنند از تخفيف شهريه تا سكه به طور همزمان در اين موسسه تحصيل مي(برادر، خواهر، فرزند و همسر) مادامي

  شوند.از وعده غذايي گرم (ناهار) با قيمت دانشجويي در سالن غذاخوري بهرمند مي
  06642458382, 06642458397		تلفن:	- 759پالك  -جنب اداره محيط زيست  -بلوار امام خميني  -بروجرد نشاني: 

yasinihebrj.ac.ir استان	بروجرد -* موسسه غيرانتفاعي ياسين  لرستان 

  ندارد	شرايط خوابگاه :
  06642459040	تلفن:	-روبروي نساجي  -جاده كمربندي -بروجرد 		نشاني:

www.juyandeganelm.ac.ir استان	كوهدشت -لرستان * موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  

  اعمال تخفيف شهريه براي دانشجويان ممتاز هر رشته و هر ورودي -2متقاضي اعطاي وام دانشجويي به دانشجويان  -1	شرايط عمومي :
  باشند.هاي خودگردان داراي مجوز سطح شهرستان براي رفاه دانشجويان غيربومي كه داراي كليه امكانات رفاهي نيز ميعقد قرارداد با خوابگاه	شرايط خوابگاه :

  06632640033		تلفن:	-طبقه همكف فرهنگسراي ارشاد  -خيابان ارشاد  -ميدان قدس -كوهدشت 	نشاني:
www.ausmt.ac.ir استان	مازندران * دانشگاه تخصصي فنّاوري هاي نوين آمل 

  دانشگاه فاقد خوابلگاه دولتي مي باشد.	شرايط خوابگاه :
  01144153453	تلفن:	- 35ميدان قايم اباذر  -آمل		نشاني:

www.nit.ac.ir استان	دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابلمازندران *  

اولويت واگذاري  -2به دليل محدود بودن ظرفيت خوابگاه هاي دانشجويي،دانشگاه از واگذاري خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم و پرديس خودگردان معذور است.  -1		شرايط خوابگاه :
همچنين  -3دانشگاه، مطابق با پروتكل هاي تصويب شده توسط سازمان ملي مقابله با كرونا مي باشد. كيلومتر تا  100خوابگاه به دانشجويان روزانه با فاصله بيش از 

  دانشگاه داراي خوابگاه متأهلين نمي باشد.
  0113550, 01132312269	تلفن:	- 484صندوق پستي -خيابان شريعتي-بابل		نشاني:

mazust.ac.ir استان	بهشهر -مازندران مازندران * دانشگاه علم و فّناوري  

ر داد بر عهده اين دانشگاه خوابگاه دولتي ندارد.اما چند خوابگاه خودگردان با ظرفيت محدود ، ويژه دانشجويان دختر وجود دارد كه مسيوليت انعقاد قرا	شرايط خوابگاه :
  دانشجويان عزيز بوده و دانشگاه ها تنها نقش حمايتي و حراستي را بر عهده دارد.

  01134556000	تلفن:	-جاده دريا  3كيلومتر -بلوار دانشگاه-بهشهر		نشاني:
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  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.ekh.aja.ir استان	نوشهر -مازندران * دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  

عدم سوء  -3وابستگي به گروه هاي سياسي غير قانوني. عدم سابقه عضويت و  -2اعتقاد و التزام به اصل واليت فقيه و قانون اساسي نظام جمهوري اسالمي ايران. -1		شرايط عمومي :
  داشتن مدرك معتبر دوره كارشناسي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. -4پيشينه كيفري و عدم معروفيت به فساد اخالقي. 

پذيرش از طريق مصاحبه تخصصي حضوري انجام مي گردد. تذكر: انجام مصاحبه صرفًا  -2پذيرش دانشجوتنها از بين داوطلبان مرد صورت مي گيرد.  -1	شرايط خاص :
به ارايه موافقت نامه ادامه انجام مصاحبه از شاغلين نيروهاي مسلح منوط  -3جهت تحصيل در رشته هاي كارشناسي ارشد اين دانشگاه بوده و به منزله استخدام نمي باشد. 

هزينه هاي پايان نامه هاي دانشجويي كه منجر به ساخت يا توليد محصول گردد، حتي االمكان توسط معاونت پژوهش دانشگاه  -4تحصيل از يگان خدمتي مي باشد. 
اصل مدرك كارشناسي يا گواهي موقت يا گواهي معدل (براي دانشجوي نيم سال آخر كارشناسي  –پرداخت مي شود. *مدارك مورد نياز : عكس رنگي سال جاري يك عدد 

  اصل شناسنامه و اصل كارت ملي هوشمند –ريزنمرات كارشناسي  –و تكميل شده در تاريخ ثبت نام در آزمون) 
  دانشگاه تعهدي نسبت به تامين خوابگاه ندارد.	شرايط خوابگاه :

  01152353091		تلفن:	-نوشهر 		نشاني:
sanru.ac.ir استان	مازندران * دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 

بنيان توسط دانشجويان هاي تجاري دانشالحسنه براي ايجاد شركتدانشگاه داراي مركز رشد فناوري با امكانات ويژه و تسهيالت مالي در قالب وام قرض-1	شرايط عمومي :
دانشگاه از مركز كارآفريني فعال با امكانات پايلوتي براي ايجاد كسب و كارهاي كوچك و نيز -2آموختگي است. براي تحقق استقالل مالي قبل از دانشدر حين تحصيل 
مديريت ارتباط با صنعت دانشگاه -3مند است. بهره افزايي و توانمندسازي براي آشنايي دانشجويان با شرايط كسب و كار و ايجاد شغل و درآمدهاي مهارتبرگزاري دوره

هاي برگزاري كارگاه-4آموختگان را فراهم آورد. هاي كسب و كار اشتغال دانشهاي كارورزي و كارآموزي با تمركز بر ايجاد مهارتنمايد با برگزاري دورهسعي مي
 -دانشگاه داراي امكانات رفاهي شامل خوابگاه-5هاي علمي دانشجويي و انجمناي آموزشي، مهارتي و كارآفرينانه در هر نيمسال تحصيلي با همكاري مركز فني و حرفه

اي، دسترسي رايگان به منابع و پايگاهاي، كتابخانه، سالن مطالعه، سايت رايانهاي، بوفه دانشجويي، مركز انتشارات با امكان تكثير با قيمت يارانهسلف سرويس با غذاي يارانه
دانشگاه از امكانات -7سيم) در محيط دانشگاه و خوابگاه به صورت رايگان فراهم است. امكان استفاده از اينترنت و سيستم وايرلس (بي-6هاي اطالعات علمي است. 

ياي بيمه حوادث دانشجويان از مزا-9شناختي تحصيلي. ارايه خدمات رايگان درمانگاهي, مشاوره و روان-8مطلوب ورزشي مانند سالن ورزشي و زمين چمن برخوردار است. 
دانشجويان -11دانشجويان نوبت دوم (شبانه) از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند شد. -10باشند. دانشجويي برخوردار مي

تخصيص تخفيف و تسهيالت براي خانواده-12رخوردار خواهند شد. دوره روزانه واجد شرايط از مزاياي وام تحصيلي، وام ازدواج, وام مسكن, وام شهريه و وام ضروري ب
هاي آموزشي، فرهنگي، پژوهشي و ورزشي از دانشجويان برتر در حوزه-13هاي معظم شهدا، جانبازان و ايثارگران براساس همكاري دانشگاه با بنياد شهيد و امور ايثارگران. 

هايي مطابق با مصوبات هيات رييسه دانشگاه اعطا ن كه اين دانشگاه را براي ادامه تحصيل انتخاب نمايند جوايز و مشوقبه نفرات برتر آزمو-14شود. در هر سال تقدير مي
ع دانشگاه داراي مزار-16هاي تحقيقاتي، مجموعه گياهان دارويي و معطر و باغ بوتانيك است. هاي آموزشي و پژوهشي، پايلوتدانشگاه داراي آزمايشگاه-15خواهد شد. 

دانشجويان به ازاي -17فرهنگي است.  -هاي آموزشي و تحقيقات و نيز برگزاري اردوهاي علميپژوهشي جهت استفاده دانشجويان براي انجام دوره -و جنگل آموزشي
ناسي ارشد گرنت پژوهشي انجام هزينه دانشجويان روزانه مقطع كارش-18هاي معتبر از تشويق و حمايت مالي برخوردار خواهند شد. انتشار مقاله در نشريات و همايش

برخورداري از حمايت مالي قابل توجه در صورت فعاليت در  - 19نمايند. پايان نامه به مبلغ شانزده ميليون ريال و دانشجويان شبانه هفتاد درصد اين مبلغ را دريافت مي
برگزاري جشنواره  - 21نري علمي ديني و مذهبي همراه با اهدا جوايز به برگزيدگان برگزاري مسابقات مختلف فرهنگي ه - 20هسته هاي پژوهشي دانشجويي دانشگاه 

  مختلف علمي فرهنگي براي دانشجويان شاغل به تحصيل
  01133687574, 01133687578	تلفن:	- 578صندوق پستي -جاده دريا 9كيلومتر -ساري	نشاني:

www.mohaddes.ac.ir استان	نور -غيرانتفاعي عالمه محدث نوري مازندران * دانشگاه  

دانشجوياني  -2به دانشجوياني كه اولويت اول آنها در انتخاب رشته، اين دانشگاه باشد، درصدي از شهريه ثابت نيمسال اول تخفيف داده خواهد شد.  -1		شرايط عمومي :
دانشجويان داراي نسبت فاميلي (از قبيل برادر، خواهر و همسر) از تخفيف  -3مي شوند.  كه دو مقطع تحصيلي را در اين دانشگاه تحصيل نمايند از تخفيف شهريه برخوردار

اين دانشگاه  -5در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجوياني كه رتبه اول تا سوم را كسب كنند درصدي از شهريه ثابت تخفيف داده مي شود.  -4شهريه برخوردار خواهند شد. 
دانشجويان  -6ن مي باشد. براي دانشجويان برادر، دانشگاه تالش خود را در جهت اسكان در خوابگاههاي خصوصي و مورد تاييد خواهد داشت. داراي خوابگاه ويژه خواهرا

اي دانشگاه، به متقاضيان يات امناين دانشگاه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند شد. ضمناً با توجه به مصوبه ه
همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگران  -7وام داخلي كوتاه مدت در هر نيمسال پرداخت مي گردد. 

  دانشگاه داراي امكانات رفاهي و تفريحي براي دانشجويان مي باشد. -8انجام مي پذيرد. 
  دانشگاه داراي خوابگاه ويژه خواهران مي باشد.	شرايط خوابگاه :

  01144511860		تلفن:	-ابتداي محور نور به چمستان  -خيابان شيخ فضل اله نوري  -نور		نشاني:
www.shomal.ac.ir استان	آمل -مازندران * دانشگاه غيرانتفاعي شمال  

  01144203712, 01144203711, 01144203713		تلفن:	- 731صندوق پستي  -امامزاده عبداله سه راهي  -جاده هراز  5كيلومتر -آمل 		نشاني:
www.ustmb.ac.ir استان	بابل -مازندران * دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  

  01132197584		تلفن:	- 12كوچه سرداران  -خيابان شيخ طبري  -بابل 		نشاني:
www.umz.ac.ir استان	بابلسر -مازندران * دانشگاه مازندران  

  ».با توجه به كمبود ظرفيت خوابگاه دانشجويي در دانشگاه مازندران، اين دانشگاه هيچ تعهدي در خصوص واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد«	:شرايط خوابگاه 
  01135302825, 01135302820, 01135303200	تلفن:	- -خ پاسداران -بابلسر		نشاني:

abanharaz.com/ استان	آمل -مازندران * موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  

  تقسيط شهريه در طول تحصيل-2تخصيص وام شـهريه صـندوق رفـاه دانشـجويان وزارت علـوم، تحقيقات و فناوري - 1	شرايط عمومي :
  01144298626, 01144296835, 01144296835	تلفن:	- 58پالك  - 13آزادگان  -خيابان آزادگان -محله هفتاد دستگاه  -خيابان طالب آملي -آمل 		نشاني:

amol.ac.ir استان	مازندران * موسسه غيرانتفاعي آمل 

  01144152697, 01144152693, 01144258686	تلفن:	- 16پالك  -بخش خيابان فياض -بلوار طالب آملي -آمل		نشاني:
www.aihe.ac.ir استان	تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان مازندران *  

  01154288853, 01154288852, 01154288851		تلفن:	-جنب سالن ورزشي شهيدان حيدري  -كوچه شهداي دانشجو  -فردوسي غربي -تنكابن 	نشاني:
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  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
adib-mazandaran.ac.ir استان	ساري -مازندران * موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  

به دانشجويان با شرايط  -2پايان هر ترم تحصيلي به دانشجوياني كه رتبه اول تا سوم را كسب كنند درصدي از شهريه ثابت تخفيف داده مي شود.  در -1	شرايط عمومي :
يه ثابت و متغير فرزندان همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهر -4به دانشجويان غذاي يارانه اي داده مي شود.  -3الزم وام تعلق مي گيرد. 

به دانشجوياني كه در رشته هاي مختلف فرهنگي، ورزشي، علمي و ... رتبه هاي  -6دانشجويان از بيمه حوادث برخوردار خواهند شد.  -5شهيد و ايثارگران انجام مي پذيرد. 
كان تردد دانشجويان با استفاده از سرويس اياب و ذهاب موسسه وجود دارد. ام -7برتر كشوري يا استاني را كسب نمايند درصدي از شهريه ثابت تخفيف داده مي شود. 

موسسه آموزش عالي اديب مازندران داراي نرم افزارهاي الزم جهت  -9موسسه داراي سالن ورزشي سرپوشيده و زمين فوتبال براي استفاده دانشجويان مي باشد.  -8
  برگزاري كالسها بصورت مجازي مي باشد.

  موسسه آموزش عالي اديب مازندران داراي خوابگاه در پرديس دانشگاه مي باشد.	خوابگاه :شرايط 
  01133033943, 01133033942, 01133033941		تلفن:	-نرسيده به دانشگاه آزاد اسالمي  -بلوار خزر -ساري	نشاني:

www.parsa.ac.ir استان	بابلسر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي پارسا  

  01135250682		تلفن:	- 11پالك  -كوچه شهيد محمدحسين پور  -خيابان شهيد كهن  -بابلسر		نشاني:
pd.ac.ir استان	چالوس -مازندران * موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  

دانشجويان  -2بعد داده خواهد شد .  به دانشجويان ممتاز در هر رشته تحصيلي براساس ضوابط و مصوبه هيات موسس تخفيف ويژه اي در شهريه ترم-1		شرايط عمومي :
به -3) استفاده نمايند . براي پرداخت شهريه مي توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ( در صورت تامين بودجه از طرف صندوق رفاه 

همكاري با بنياد شهيد و امورايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و -4د . دانشجويان يك نوبت غذاي گرم با نرخ دانشجويي در سلف سرويس موسسه ارايه مي شو
تقدير از دانشجوياني كه -8برخورداري دانشجويان ار بيمه حوادث -7اردوهاي علمي دانشجويي -6پرداخت شهريه به صورت اقساطي -5متغير فرزندان شاهد و ايثارگران 

  تخفيف شهريه براي تحصيل همزمان دو يا سه نفر دانشجو در يك خانواده-9ل تا سوم را كسب كرده اند . در المپياد ورزشي استاني و كشوري مقام او
  دانشجويان به خوابگاه دانشجويي با تمامي امكانات به صورت خوگردان معرفي خواهند شد .	شرايط خوابگاه :

  01152217626	تلفن:	-كوچه فلسطين  -شهريور  17خيابان  -چالوس 		نشاني:
ihetohid.ac.ir استان	گلوگاه مازندران -مازندران * موسسه غيرانتفاعي توحيد  

  سلف سرويس اينترنت رايگان فضاي خوب اساتيد مجرب -بوفه  -تخفيف دانشجويان رتبه اول تا سوم 	شرايط عمومي :
  01134669911		تلفن:	-خورشيد كال  -بلوار امام رضا (ع) -گلوگاه 	نشاني:

www.khazar.ac.ir استان	محمودآباد -مازندران * موسسه غيرانتفاعي خزر  

ريه دانشجوياني كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، اين موسسه را به عنوان اولويت اول تا سوم خود انتخاب كرده باشند از تخفيف شه -1 		شرايط عمومي :
درصد تخفيف شهريه  40و  30، 20به ترتيب از  19و  18، 17كليه دانشجويان با معدل كارشناسي  -2درصد بهره مند خواهند شد 25و  35، 45ثابت ترم اول به ميزان 

دانشجويان اين موسسه از مزاياي وام شهريه طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند  -3ثابت ترم اول برخوردار خواهند شد. 
، كسب عنوان در رقابتهاي علمي كشور و المپيادها كشوري و بين المللي و ساير به دانشجويان داراي اختراع و فعال درزمينه هاي علمي از قبيل اعضاي تيم روبوكاپ -4شد. 

به كليه دانشجويان متقاضي خوابگاه تعلق خواهد گرفت و مي توانند  -5فعاليتهاي علمي معتبر و مورد تاييد وزارت علوم برابر ضوابط داخلي تخفيف شهريه ارايه مي گردد. 
درصد شهريه ثابت نيمسال  35، 50، 75دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال تحصيلي به ترتيب از پرداخت  -6ده نمايند از يك وعده غذاي دانشجويي استفا

تخفيف در شهريه  دانشجويان كارشناسي ارشد به ازاء انتشار يا ارا يه هر مقاله، متناسب با سطح علمي و ميزان اعتبار مجله يا كنفرانس، از -7بعد معاف خواهند بود. 
به دانشجوياني كه به نمايندگي  -9همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگران  -8برخوردار خواهند شد 

حافظان  -10تا سوم را كسب نمايند، تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت . از موسسه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مقام هاي اول 
... بر اساس ضوابط و كل قرآن كريم، كليه قهرمانان ورزشي فرزندان شاهد و آزادگان ، خانواده هاي كم درآمد و بي سرپرست، تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده و 

  دارا بودن سيستم وايرلس (اينترنت بي سيم) در موسسه بصورت رايگان -11ر خواهند بود بنابر ميزان پيشرفت تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردا
  01144732360, 01144733966		تلفن:	-انتهاي كوچه شهيد دهقان  -درياي نهم  -جاده ساحلي خيابان آزادي  -محمود آباد 	نشاني:

www.rnsari.ac.ir استان	ساري -نوين دانش مازندران * موسسه غيرانتفاعي راهيان  

داوطلباني كه ميان موسسات آموزش عالي غير انتفاعي اين موسسه را به عنوان اولويت اول انتخاب كرده باشد  -2تخفيف شهريه براي رتبه اول تا سوم.-1	شرايط عمومي :
ارايه تسهيالت وام صندوق رفاه وزارت علوم به دانشجو متقاضي.  -4برخورداري كليه دانشجويان از بيمه حوادث دانشجويي.  -3از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. 

  غذاي گرم در سلف سرويس موسسه به قيمت يارانه اي توزيع مي گردد. -5
  01133136801		تلفن:	-جنب هتل نويد ( شرفدار كال سفلي )  -شهر جاده قائم 5كيلومتر  -ساري 	نشاني:

rodaki.ac.ir استان	تنكابن -غيرانتفاعي رودكي مازندران * موسسه  

  01154235562		تلفن:	-كوچه شهيد شير افكن -خيابان شهيد پور تقي -تنكابن	نشاني:
rouzbahan.ac.ir استان	ساري -مازندران * موسسه غيرانتفاعي روزبهان  

  01133218373		تلفن:	-كيلومتر يك جاده دريا  -ساري	نشاني:
saroyeh.ac.ir استان	ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه مازندران *  

. دانشجويان از وام هاي دانشجويي بر اساس ضوابط 2از پرداخت شهريه ثابت و متغير معاف خواهند بود.  200تا  1. در بدو ورود دانشجويان داراي رتبه 1		شرايط عمومي :
. امكانات آموزشي:استفاده از اساتيد مجرب و برخورداري 4دانشجو امكان پذير مي باشد. . تامين خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي 3وزارت علوم بهره مند خواهند بود. 

. به دانشجويان 6. يك نوبت غذاي گرم در سلف سرويس موسسه با قيمت يارانه اي توزيع ميگردد. 5از فضاي مناسب آموزشي،مركز رايانه،كارگاه،آزمايشگاه و كتابخانه 
. دانشجوياني كه تحت پوشش كميته امداد امام 8. دانشجويان از بيمه حوادث برخوردار خواهند شد. 7هر ترم تخفيف ويژه داده مي شود. ممتاز (نفرات اول تا سوم) در 

  خميني (ره) باشند از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد.
  09034377688, 01133685221		تلفن:	-جاده دريا  10كيلومتر  -ساري	نشاني:
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  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
sabz.ac.ir استان	آمل -مازندران * موسسه غيرانتفاعي سبز  

  01143272222		تلفن:	-آمل خ امام رضاع بلوار منفرد نياكي 		نشاني:
samangan.ac.ir استان	آمل -مازندران * موسسه غيرانتفاعي سمنگان  

  01144251493		تلفن:	- 297پالك  -بن بست اباذر يازدهم  -اله طالقاني بلوار آيت -آمل 		نشاني:
sana.ac.ir استان	ساري -مازندران * موسسه غيرانتفاعي سنا  

نفرات برتر در هر رشته و افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي از تخفيف -2موسسه با بنياد شهيد و امور ايثارگران قرارداد همكاري دارد.  -1		شرايط عمومي :
موسسه داراي  -4با دانشگاههاي دولتي و بيمارستان ها و مراكز تحقيقاتي استان قرارداد همكاري دارد.  ٬موسسه حسب رشته هاي داير-3شهريه برخوردار خواهند شد. 

وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان به -6دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار خواهند بود. - 5سرويس اياب و ذهاب به داخل شهر و خوابگاهها مي باشد. 
  گيرد. متقاضيان تعلق مي

  داراي خوابگاه خودگردان مي باشد و براي دانشجويان پسر نيز مشاوره الزم جهت مسكن استيجاري را خواهد داد. ٬موسسه براي دانشجويان دختر	شرايط خوابگاه :
  01133032657	تلفن:		-روبروي دانشگاه آزاد اسالمي  -جاده دريا  7كيلومتر  -ساري	نشاني:

www.sgh.ac.ir استان	قائمشهر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم  

دانشجويان  -3براي نفرات اول تا سوم هر رشته تخفيف شهريه در نظر گرفته خواهد شد. -2دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند بود، - 1		شرايط عمومي :
  از وام صندوق رفاه برخوردار خواهند بود

  موسسه براي دانشجويان دختر داراي خوابگاه خودگردان مي باشد	شرايط خوابگاه :
  01142045934		تلفن:	-ابتداي كوچه شهيد يونسي  -جاده كياكال  -ميدان امام خميني (ره)  -شهرقائم	نشاني:

www.tabari.ac.ir استان	بابل -مازندران * موسسه غيرانتفاعي طبري  

  01132257322		تلفن:	-جنب مسجدالنبي  -شيخ طبري خيابان  -ميدان كشوري  -بابل 		نشاني:
www.aab.ac.ir استان	بهنمير بابلسر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  

برخورداري  -2درصد شهريه ثابت)برخوردار خواهند شد.  15،20،25نفرات اول تا سوم هر رشته در پايان هر نيمسال از تخفيف ويژه شهريه دانشجويي(به ترتيب  -1		شرايط عمومي :
ن ،كميته امداد حضرت امام خميني (ره)، همكاري با ادارات و نهادهايي نظير بنياد شهيد و امور ايثارگرا -3از وام صندوق رفاه دانشجويي و پرداخت اقساطي شهريه . 

پرداخت جوايز ويژه به  -5استفاده دانشجويان از خدمات سلف سرويس ،بوفه دانشجويي،مركز مشاوره ،كتابخانه و سايت رايانه.  -4بهزيستي و ... در جهت اخذ شهريه . 
  ورزشي شوند.دانشجوياني كه در طول مدت تحصيل حايز كسب مقام هاي علمي ،فرهنگي ،هنري و 

  موسسه داري خوابگاه خودگردان مي باشد .	شرايط خوابگاه :
  01135750811, 01135750810, 01135750084		تلفن:	- 15خيابان گلستان  -بلوار امام خميني -بهنمير		نشاني:

www.atabarsihe.ac.ir استان	قائمشهر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  

  01142294538		تلفن:	-جنب فرماندهي نيروي انتظامي  -جاده بابل 2كيلومتر  -شهرقائم	نشاني:
www.kasraramsar.ac.ir استان	رامسر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي كسري  

براي آشنايي با دانشگاه و  -4بصورت روزانه سرو ناهار  -3شهريه اقساطي در طول ترم  -2پرداخت وام شهريه صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم  -1		شرايط عمومي :
  اساتيد به تارنماي موسسه مراجعه شود.

  01155221281		تلفن:	-متري بلوار طالقاني  20ابتداي  -رامسر 		نشاني:
www.kamalolmolk.ac.ir استان	نوشهر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  

  01152337477	تلفن:	- 60پالك -خيابان رازي  -نوشهر		نشاني:
www.marlik.ac.ir استان	نوشهر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي مارليك  

  01152126518	تلفن:	-به طرف چالوس قبل از هتل كوروش  -خيابان شهيد عمادالدين كريمي -نوشهر		نشاني:
www.maziar.ac.ir استان	رويان نور -مازندران * موسسه غيرانتفاعي مازيار  

  01144510031		تلفن:	-جنب شهرك شهيد بهشتي  -رويان  -نور 		نشاني:
nima.ac.ir استان	محمودآباد -مازندران * موسسه غيرانتفاعي نيما  

  01144789784, 01144789302, 01144789217		تلفن:	-جاده محمودآباد به آمل  2كيلومتر  -خيابان امام -محمودآباد	نشاني:
www.hadaf.ac.ir استان	ساري -مازندران * موسسه غيرانتفاعي هدف  

, 01133033972, 01133033971		تلفن:	-خيابان فيروزكنده  -فيروزكنده عليا  -دهستان رودپي شرقي  -بخش رودپي  -جاده دريا  5كيلومتر  -ساري 	نشاني:
01133033973  

www.heip.ac.ir استان	فريدونكنار -مازندران * موسسه غيرانتفاعي پرديسان  

به  -2درصد شهريه ثابت برخوردار خواهند شد.  15−20−25دانشجويان رتبه اول، دوم و سوم هر ترم آموزشي اين موسسه به ترتيب از تخفيف  -1		شرايط عمومي :
خانوادگي رايگان توسط واحد مشاوره موسسه ارايه مشاوره تحصيلي و  -3دانشجويان واجد شرايط وام كمك شهريه از طرف صندوق رفاه دانشجويي تعلق خواهد گرفت. 

تقسيط  -7ارايه اينترنت پرسرعت رايگان براي تمام دانشجويان  -6دانشجويان از بيمه حوادث برخوردار خواهند شد.  -5شود. اي داده ميبه دانشجويان غذاي يارانه −4
  با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه فرزندان شهيد و ايثارگرهمكاري  -8نام و انتخاب واحد تا پايان تحصيل كل شهريه از ابتداي ثبت

  موسسه هيچگونه تعهدي جهت تامين خوابگاه ندارد.	شرايط خوابگاه :
  01135667241		تلفن:	-جنب مخابرات مركزي  -خيابان امام خميني(ره)  -كنار فريدون	نشاني:

www.tajanihe.ac.ir استان	قايمشهر -* موسسه غيرانتفاعي تجن مازندران  

  01142040290		تلفن:	-ابتداي بلوار بهداد سليمي  -ميدان جانبازان -شهرقائم	نشاني:
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  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
rahedanesh.ac.ir استان	بابل -مازندران * موسسه غيرانتفاعي راه دانش  

تخفيف شهريه براي خانواده هاي معظم شاهد و  -3در كليه رشته ها در هر سال  تخفيف ويژه براي دانشجويان ممتاز -2درصد  4وام شهريه با نرخ  -1		شرايط عمومي :
تخفيف شهريه براي دانشجوياني كه به نمايندگي  -5همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگر  -4ايثارگر 

داوطلباني كه در ميان موسسات آموزش  -6و ورزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مقام هاي اول تا سوم را كسب نمايند.  از موسسه در مسابقات علمي و فرهنگي
  عالي غيرانتفاعي، اين موسسه را به عنوان اولويت اول تا سوم انتخاب كرده باشند از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد.

  بومي به خوابگاه هاي خودگردان معرفي مي شونددانشجويان غير 	شرايط خوابگاه :
  01132379915, 01132379914, 01132379913		تلفن:	-خيابان تربيت معلم  -چهارراه معتمدي  -ميدان شهيد بزاز  -كمربندي شرقي -بابل 		نشاني:

www.rahman.ac.ir استان	رامسر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي رحمان  

)دانشجويان متقاضي وام دانشجويي مي توانند از وام صندوق رفاه دانشجويان 2)نفرات اول تا سوم هر رشته در هرترم از تخفيف شهريه برخوردار مي باشند.1	شرايط عمومي :
ه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث )كلي4)دانشجويان تحت پوشش بنياد شهيد،كميته امدادوبهزيستي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد.3وزارت علوم استفاده نمايند.

)پرداخت 8براي دانشجويان wifi)امكان استفاده از يك وعده غذاي گرم(نهار) براي دانشجويان وجود دارد.)استفاده از خدمات اينترنت 5دانشجويي برخوردار خواهند شد.
  ) استفاده از فضاي سايت كامپيوتر و كتابخانه بصورت رايگان.10موسسه )ار ايه خدمات مشاوره تحصيلي،خانواده و... توسط مشاوران 9شهريه بصورت اقساطي 

  دانشجويان دختر متقاضي خوابگاه مي توانند از خوابگاه خواهران موسسه استفاده نمايند.	شرايط خوابگاه :
  01155230511, 01155230512, 01155230513	تلفن:	-جنب اداره گاز  -بلوار دانش آموز  -چهارراه بسيج  -رامسر		نشاني:

shafagh.ac.ir استان	تنكابن -مازندران * موسسه غيرانتفاعي شفق  

پرداخت وام شهريه صندوق رفاه برابر ضوابط  -3ارايه تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز در هر نيمسال  -2امكان پرداخت شهريه به صورت اقساطي -1	شرايط عمومي :
همكاري الزم با خانواده هاي معظم تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران  -5جهت پرداخت شهريه  2بانك قرض الحسنه رسالت با كارمزد % پرداخت وام -4و مقررات 

  برابر مقررات آن بنياد
  01154266958, 01154266957		تلفن:	- 20كوچه مرداب  -نشتارود -تنكابن	نشاني:

www.salehan.ac.ir استان	قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي صالحان مازندران *  

  01142265308	تلفن:	- 21تالر  -روبروي كوچه ارغوان  -خيابان بابل –شهر قائم	نشاني:
mit.ac.ir استان	بابل -مازندران * موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  

دانشجوياني كه مقطع -2درصد شهريه ثابت برخوردار خواهند شد.  15و  20، 25نفرات اول تا سوم هر رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي از تخفيف -1		شرايط عمومي :
را به عنوان اولويت اول خود كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته را در موسسه آموزش عالي صنعتي مازندران به اتمام رسانيده اند و در مقطع كارشناسي ارشد نيز اين موسسه 

دانشجوياني كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، اين -2درصد تخفيف در شهريه ثابت بهره مند خواهند شد.  20انتخاب نمايند در اولين نيمسال تحصيلي از 
دانشجويان در طول -3د تخفيف در شهريه ثابت بهره مند خواهند شد. درص 20موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند در اولين نيمسال تحصيلي از 

دانشجوياني كه در طول مدت تحصيل حايز كسب -4تحصيل مي توانند از خدمات سلف سرويس، بوفه دانشجويي، مركز مشاوره، كتابخانه و سايت رايانه استفاده نمايند. 
حمايت مالي از ارايه -6استفاده از اساتيد مجرب و بنام كشوري و استاني. -5جايزه ويژه برخوردار خواهند شد.  مقام هاي علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي شوند از دريافت

با توجه به تفاهم نامه في مابين موسسه با دانشگاه علوم پزشكي بابل و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  -7، علمي و پژوهشي و كنفرانس ها. ISIو چاپ مقاالت در نشريات 
داراي تفاهم همكاري با دانشگاه تكنولوژي دهلي نو كشور  -8دانشجويان اين موسسه مي توانند از امكانات آموزشي، پژوهشي و آزمايشگاهي موجود استفاده نمايند. 

كليه دانشجويان در هر سال تحصيلي از -10به دانشجويان در يك نوبت، غذا با نرخ دانشجويي در سلف سرويس داده مي شود. -9هندوستان جهت تبادل دانشجو و استاد. 
دانشجويان براي پرداخت شهريه مي توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري -11مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند شد. 

همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در -13ناء و هيات رييسه فراهم مي باشد. امكان تقسيط قسمتي از شهريه دانشجويان برابر مصوبات هيات ام-12استفاده نمايند. 
  كليه خدمات آموزشي به صورت اينترنتي انجام مي شود.-14خصوص پرداخت شهريه فرزندان شهيد و ايثارگران انجام مي پذيرد. 

  و از طريق بخش خصوصي تامين گرديده است. خوابگاه براي دانشجويان دختر غيربومي به صورت خودگردان	شرايط خوابگاه :
  01135100105, 01135100112, 01135100101		تلفن:	-شهر جاده بابل به قايم 5كيلومتر  -بابل 		نشاني:

www.ahelli.ir استان	مازندران * موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس 

  01152282882	تلفن:	-جنب دانشگاه آزاد اسالمي  -شهريور17خيابان -چالوس 		نشاني:
www.aryan.ac.ir استان	اميركال بابل -مازندران * موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  

دانشجويان براي پرداخت شهريه مي توانند از  -2نفرات اول تا سوم در هر رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي از هداياي نقدي بهره مند خواهند شد. -1	شرايط عمومي :
  دو نوع وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وام تحصيلي قرض الحسنه دانشگاه استفاده نمايند.

  خواهران دانشجو مي توانند از امكانات خوابگاه تحت نظارت موسسه بهره مند شوند.	شرايط خوابگاه :
  01132355000	تلفن:	-نبش خيابان دانشگاه  -كمربندي  -اميركال  -بابل 		نشاني:

farvardin.ac.ir استان	قايمشهر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي فروردين  

  تخفيف شهريه به دانشجويان برتر هر ترم •كمترين ميزان شهريه در كشور  •	:شرايط عمومي 
  خوابگاه خود گردان ويژه خواهران نيم بها	شرايط خوابگاه :

  01142294276, 01142294275, 01142294274	تلفن:	-جاده نظامي  4كيلومتر  -بابل  -شهر قائماتوبان  -شهرقائم	نشاني:
www.kavosh.ac.ir استان	محمودآباد -مازندران * موسسه غيرانتفاعي كاوش  

  01144734250	تلفن:	-پور روبروي پاركينگ قزويني -خيابان امام خميني (ره)  -محمودآباد 	نشاني:
araku.ac.ir استان	مركزي * دانشگاه اراك 

  08632621300	تلفن:		-اراك خيابان شهيدبهشتي كوچه علوم 		نشاني:
www.tafreshu.ac.ir استان	مركزي * دانشگاه تفرش 

  به كليه دانشجويان تا پايان ترم چهارم خوابگاه تعلق مي گيرد.	شرايط خوابگاه :
  08636227430, 08636227420	تلفن:	- 3951879611كدپستي -تهرانابتداي جاده -تفرش	نشاني:
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  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
arakut.ac.ir استان	مركزي * دانشگاه صنعتي اراك 

  دانشگاه براي دانشجويان دختر داراي خوابگاه و براي دانشجويان پسر فاقد خوابگاه مي باشد.	شرايط خوابگاه :
  08633400, 08633400114		تلفن:	-خيابان دانشگاه -اراك		نشاني:

energy.ac.ir استان	ساوه -مركزي * موسسه غيرانتفاعي انرژي  

وام شهريه  دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم هر رشته بنا بر تعداد پذيرفته شدگان در آن رشته از تخفيف شهريه برخوردار هستند.دانشجويان از مزاياي	شرايط عمومي :
ترم از جلسات عمومي و مشاوره  غذاي گرم روزانه امكانات خوابگاه برخوردار هستندكليه دانشجويان درطول-امكانات رفت و آمد -بيمه دانشجويي -صندوق رفاه دانشجويي

  info@energy.ac.irهاي خصوصي با اساتيد راهنما،به مشاوره اجتماعي روانپزشك و پزشك به صورت رايگان دسترسي خواهند داشت. پست الكترونيك 
  08648508, 08642486054		تلفن:	-خيابان سلمانيه  -نرسيده به ميدان خليج فارس  -بلوار شهيد شجاعي  -ميدان سرداران  -ساوه 	نشاني:

www.hnkh.ac.ir استان	ساوه -مركزي * موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  

كليه دانشجويان در طول  - 2دانشجويان درهر ترم از مزاياي وام شهريه درچارچوب سهم تخصيصي از صندوق رفاه دانشجويان برخوردارخواهند شد  -1	شرايط عمومي :
يك ( برادري ،  دانشجويان با نسبت فاميلي درجه -4دانشجويان ممتاز از تخفيف شهريه برخوردار مي گردند  -3تحصيل تحت پوشش بيمه حوادث قرارخواهند گرفت 

دانشجويان در  -5درصد تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت  10خواهري ، همسري ، فرزندي ) ماداميكه به طور همزمان در اين موسسه به تحصيل مشغول باشند به هركدام تا سقف 
دانشجويان دسترسي به اينترنت  -6الن غذاخوري بهره مند ميگردند هنگام برگزاري كالس هاي حضوري ، هر روز از وعده غذايي گرم ( ناهار ) با يارانه دانشجويي در س

ارايه تسهيالت مالي از جمله تقسيط شهريه نيمسال برابر مصوبات هيات امنا و هييت رييسه امكانپذير مي  -7و پايگاههاي اطالعات علمي معتبر دنيا بهره مند مي گردند 
بهره مندي دانشجويان از مشاورين تحصيلي و روانشناختي  -9ي معتبر ، از تخفيف در شهريه نيمسال اول بهره مند مي باشند حافظان و قاريان قرآن ، با ارايه گواه -8باشد 

  همكاري الزم با دانشجويان تحت حمايت بنياد شهيد و ايثارگر ، كميته امداد ، بهزيستي درخصوص پرداخت شهريه دانشجويان واجدشرايط -10مجرب بصورت رايگان 
  دانشجويان خواهر مي توانند از خوابگاه مجهز به كليه امكانات رفاهي استفاده نمايند	شرايط خوابگاه :

  08642478003, 08642478002, 08642478001		تلفن:	-دانشگاه آزاد اسالمي ساوه  -جنب دانشگاه خاتم االنبياء  -جاده نورعلي بيك  -ساوه 	نشاني:
sdi.ac.ir استان	ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان مركزي *  

  08642341154		تلفن:	-خيابان مهارت  -خيابان مركز خريد  -شهر صنعتي كاوه  -ساوه 	نشاني:
parandak.ac.ir استان	پرندك -مركزي * موسسه غيرانتفاعي پرندك  

) دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مصوبات در نيمسال بعد، از پرداخت 2) سرويس اياب و ذهاب با پرداخت هزينه توسط دانشجو ميسر مي باشد. 1	شرايط عمومي :
) دانشجويان اين موسسه از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند 4) تمام شهريه ترم اول به صورت نقد دريافت مي شود. 3درصدي از شهريه ثابت معاف خواهند بود. 

  بنجمن هاي علمي، زمينه فعاليت هاي علمي و پژوهشي را براي دانشجويان فراهم مي آورد.) اين موسسه با انعقاد تفاهم نامه با ا5بود. 
  اين موسسه فاقد امكانات خوابگاهي مي باشد.	شرايط خوابگاه :

  08645284333, 08645284331, 02122907672	تلفن:	-خيابان ولي عصر (عج)  –شهر پرندك  -آزاد راه تهران ساوه  60كيلومتر	نشاني:
www.frs.ac.ir استان	ساوه -مركزي * موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  

  08642341042	تلفن:	-خيابان مهارت  -شهر صنعتي كاروه  -ساوه 	نشاني:
www.hormozgan.ac.ir استان	بندر عباس -هرمزگان * دانشگاه هرمزگان  

  07633711039	تلفن:	- 3995صندوق پستي  -جاده ميناب 9كيلومتر  -بندرعباس		نشاني:
www.kharazmiqst.ac.ir استان	قشم -هرمزگان * موسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي  

  07635228253		تلفن:	- 6كوچه سنبل  -خيابان بسيج  -ميدان فرمانداري  -شهرك نريمان -قشم 	نشاني:
www.qeshm.ac.ir استان	هرمزگان * موسسه غيرانتفاعي قشم 

  07635243400		تلفن:	- cيال  -نخل زرين  -ميدان گلها  -قشم 	نشاني:
www.basu.ac.ir استان	همدان -همدان * دانشگاه بوعلي سينا  

  08138381601		تلفن:	-چهارباغ شهيد مصطفي احمدي روشن  -همدان	نشاني:
hut.ac.ir استان	همدان * دانشگاه صنعتي همدان 

  كند.به دانشجويان ورودي ممتاز، كمك هزينه تحصيلي اعطا ميدانشگاه صنعتي همدان 	شرايط خاص :
  هاي خودگردان زير نظر دانشگاه استفاده كنند.توانند از خوابگاهدانشگاه فاقد خوابگاه تملكي است، دانشجويان مي	شرايط خوابگاه :

  08138411528		تلفن:	-خيابان مردم 		نشاني:
www.malayeru.ac.ir استان	دانشگاه ماليرهمدان *  

  به پذيرفته شدگان چهار نيم سال تحصيلي خوابگاه تعلق مي گيرد.	شرايط خوابگاه :
  08133339983, 08132355424, 08133339841		تلفن:	- 65719-95863مالير كيلومتر چهار جاده اراك. كد پستي	نشاني:

www.atr.ac.ir استان	همدان -همدان * موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  

موسسه مجهز به آزمايشگاه هاي آموزشي و  -2سال سابقه فعاليت آموزشي در غرب كشور و در مركز شهر همدان واقع است.  25موسسه با بيش از  -1		شرايط عمومي :
موسسه دو وعده غذاي گرم با يارانه دانشجويي از سوي  -4به دانشجويان تسهيالت مالي صندوق رفاه دانشجويي در پرداخت شهريه تعلق مي گيرد.  -3تحقيقاتي است. 

كليه دانشجويان تحت بيمه حوادث قرار مي گيرند. -6امكان دسترسي به منابع الكترونيك و پايگاه هاي علمي از سوي موسسه فراهم شده است.  -5پيش بيني شده است. 
اهنگي يكي از بانك هاي قرض الحسنه وام دانشجويي دو ميليون تومان به كليه دانشجويان با هم-8امكان استفاده از سالن ورزشي براي دانشجويان فراهم شده است.  -7

 در صورت عدم برگزاري كالس هاي حضوري به علت همه گيري بيماري كرونا، كليه كالس ها به صورت آنالين طبق برنامه هفتگي و در جلسات كامل -9تعلق مي گيرد. 
  برگزار خواهد شد.

  موسسه هماهنگي هاي الزم را براي استفاده دانشجويان از خوابگاه هاي مورد تاييد مقامات استاني انجام ميدهد.	شرايط خوابگاه :
  08138232093, 08138232091		تلفن:	- 6515735617كدپستي  -كوچه كيوان  -چهارراه عارف  -ميدان جهاد  -همدان 	نشاني:
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  1400سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1400ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
hmd.acecr.ac.ir استان	همدان -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي همدان * موسسه  

به  -2بر اساس ضوابط موسسه، دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته ورودي در هر ترم، از تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد.  -1شرايط عمومي 		شرايط عمومي :
براساس ضوابط و مقررات موسسه، همكاري الزم با بنياد  -3بودجه وام تعلق مي گيرد.  دانشجويان متقاضي وام شهريه، بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان كشور و تخصيص

گردد. شهريه هر ترم به صورت اقساطي دريافت مي -4گيرد. شهيد و امور ايثارگران و ساير نهادهاي حمايتي (مانند كميته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزيستي) صورت مي
  هاي علمي، ورزشي و فرهنگي، طبق ضوابط موسسه در طول دوره تحصيل از تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد.هدانشجويان حايز رتب -5

  08132513020		تلفن:	-كوچه جهاد دانشگاهي  -ابتداي بلوار آيت ا... كاشاني  -چهارراه خواجه رشيد -همدان 	نشاني:
www.ganjnameh.ac.ir استان	همدان -غيرانتفاعي گنجنامه همدان * موسسه  

ن در اين موسسه آموزش عالي گنجنامه با بهره گيري از اساتيد مجرب و امكانات مناسب دانشگاهي به ارايه خدمات آموزشي استاندارد به پذيرفته شدگا	شرايط عمومي :
تاز هر رشته،تقسيط شهريه،پرداخت وام دانشجويي،فراهم نمودن غذاي موسسه مي پردازد،برخي از امكانات و تهسيالت عبارتست از:تخفيف شهريه به دانشجويان مم

  دانشجويي با كيفيت خوب،اردوهاي زيارتي و علمي،امكانات ورزشي مناسب،ارايه بليط نيم بها براي سينما و تياتر
  اسكان در خوابگاههاي تحت نظارت	شرايط خوابگاه :

  08134422123		تلفن:	-دادگاه خانواده روبروي  -بلوار شهيد رجايي  -همدان 	نشاني:
ardakan.ac.ir استان	يزد * دانشگاه اردكان 

  گردد.هاي آموزشي براساس ضوابط مصوب هيات امناء محاسبه ميهزينه مربوط به شهريه واحدهاي درسي نوبت دوم در كليه گروه	شرايط عمومي :
دانشجويي پسران و دختران بوده كه به صورت خودگردان (با تأمين هزينه توسط دانشجويان) و با تعرفه دولتي اداره هاي دانشگاه اردكان داراي خوابگاه	شرايط خوابگاه :

  گردد.مي
  0353248171, 03532248272		تلفن:	-بلوار آيت اهللا خاتمي  -اردكان 		نشاني:

www.sau.ac.ir استان	يزد -يزد * دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  

هاي مصوب وزارت ـ دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين نامه2باشد.ـ رعايت كامل ضوابط پوشش و شيونات اسالمي براي برادران و خواهران الزامي مي1		عمومي :شرايط 
امكان تقسيط  -4رفاه وزارت علوم استفاده نمايند  ـ دانشجويان اين دانشگاه براي پرداخت شهريه ميتوانند از وام دانشجويي صندوق3علوم، تحقيقات و فناوري را رعايت نمايد.

  ـ كليه دانشجويان در طول تحصيل تحت پوشش بيمه حوادث قرار خواهند گرفت. 5باشد.شهريه دانشجويان بنابر مصوبات هيات امنا و هيات رييسه دانشگاه فراهم مي
  شدگان هيچ گونه تعهدي ندارداين دانشگاه در قبال تهيه خوابگاه جهت پذيرفته 	شرايط خوابگاه :

  03538207182, 03538207181, 03538207180		تلفن:	- 8916713335كدپستي  -انتهاي بلوار شهداي گمنام  -ميدان عالم  -يزد 	نشاني:
www.meybod.ac.ir استان	يزد * دانشگاه ميبد 

  نوع پوشش براي خانمها در دانشگاه ميبد، چادر مي باشد.	شرايط عمومي :
  03533212121		تلفن:	-بلوار حجت االسالم و المسلمين يحيي زاده -بلوار خرمشهر-ميبد	نشاني:

www.yazd.ac.ir استان	يزد * دانشگاه يزد 

ميزان شهريه پذيرفته شدگان نوبت دوم دانشگاه بر  -2پذيرفته شدگان در اين دانشگاه از امكانات آزمايشگاهي و تحصيلي خوبي برخوردار خواهند شد.  -1		شرايط عمومي :
در راستاي حمايت و توانمندسازي  -3د شد. اساس مصوبات هيأت امنا مندرج در پايگاه اطالع رساني دانشگاه يزد خواهد بود و نفرات اول تا سوم از تخفيف شهريه برخوردار خواه

يد. براي كسب جزييات بيشتر مي دانشجويان مستعد، ممتاز و همچنين رتبه برتر، دانشگاه يزد در مقاطع مختلف تحصيلي امكانات و تسهيالتي در قالب طرح شهراد اعطا مي نما
امكانت خوابگاهي و ديگر امكانات رفاهي شامل سلف سرويس، كتابخانه، سايت رايانه اي، باشگاه ورزشي، سرويس  -4مراجعه كرد.  Shahrad.yazd.ac.irتوان به آدرس 

گردد. ل ميديس اصلي دانشگاهي تشكيكالسهاي پرديس خودگردان دانشگاه در محل پر -5اياب و ذهاب در اختيار كليه پذيرفته شدگان اعم از دختر و پسر قرار خواهد گرفت. 
ينه شركت در كنفرانس، امتياز اين دسته از دانشجويان از كليه امكانات فرهنگي و ورزشي همانند دوره روزانه برخوردارند. همچنين دانشجويان پرديس دانشگاهي از كمك هز

دانشكده فيزيك اين دانشگاه به داوطلبيني  -6ه)، برخوردار مي باشند.پژوهشي در مجالت معتبر و ... (مطابق مصوبات معاونت پژوهشي دانشگا –حق التأليف براي مقاالت علمي 
ي رشته فيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان ها در دانشگاه يزد را جهت تحصيل انتخاب نمايند راتبه تحصيلي بصورت مقرري ماهانه پژوهش 500كه با رتبه كمتر از 
  پرداخت مي نمايد.

  03531233627, 03538212795	تلفن:	- 8915818411كدپستي:  89195-741دانشگاه. صندوق پستي: صفاييه، بلوار 	نشاني:
www.iju.ir استان	يزد -يزد * موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  

از خدمات مشاوره، اردو هاي دانشجويي بهره مندي  -3برخورداري از مزاياي وام شهريه، بيمه حوادث دانشجويي،  -2پرداخت شهريه به صورت اقساط  -1		شرايط عمومي :
  امكانات دانشگاه شامل كتابخانه مركزي، سلف سرويس، باشگاه كارآفريني،مركز رشد كسب و كار، سايتهاي كامپيوتري، اينترنت وايرلس و .... - 4و علمي 

  دانشجويان طي دوران تحصيلتامين خوابگاه اختصاصي خواهران و برادران تحت نظارت دانشگاه براي 	شرايط خوابگاه :
  03538281201, 03538281200, 03538233730		تلفن:	-خيابان جواد  -بلوار شهيدان اشرف -ميدان اطلسي  -صفائيه -يزد	نشاني:
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  پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور
www.sanjesh.org  


