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  :مهم هاييادآوري
  

 شود.مراكز و واحدهاي اين دانشگاه انجام مي، از طريق آزاد اسالميهاي فراگير دانشگاه آموزش در دوره 

 هاي چشمگيري دارد و بر اساس آخرين اصالحيه هاي قبل تفاوتمحتواي دفترچه فراگير اين نوبت نسبت به سال
ه نموده و به بروشورهاي اين دفترچه را به دقت مطالع متقاضياننامه فراگير تنظيم شده است. لذا الزم است آئين

ها كه مبتني بر اطالعات پيشين، ناقص و بدون توجه به تغييرات ايجاد شده در ضوابط هاي آموزشگاهمشاورهو  تبليغاتي
  گيرد، توجه نكنند.ها و غيره صورت ميپذيرش، آموزش، رشته



 وابطكليات و شرايط و ض                                                                                                                                (نوبت اول)      1401هاي فراگير كارشناسي ارشد ناپيوسته سال دفترچه راهنماي پذيرش دوره

 1 صفحه

 

  به نام خدا
  )اولنوبت  (دانشگاه آزاد اسالمي ناپيوسته كارشناسي ارشددر مقطع تحصيالت تكميلي  ريگي فرااهدورهرش يذپ

   ) مقدمه:1
  

جامعه براي پيشرفت و توسـعه در اختيـار دارد. ايـن نهـاد بـه جهـت نقـش  دانشگاه به عنوان يك نهاد اجتماعي يكي از ارزشمندترين منابعي است كه
هاي تعيين ميزان توسعه كشورها مد نظر قرار گرفته است. اي كه در توليد دانش (پژوهش) و انتقال دانش (آموزش) دارد بعنوان يكي از شاخصكنندهتعيين

هاي نـوين گـزينش علمـي حدوديت ظرفيت پذيرش در تحصيالت تكميلي انتخاب شـيوهبا توجه به رشد قابل مالحظه متقاضيان آموزش عالي كشور و م
شـوراي سـنجش و پـذيرش ين جلسه نوزدهم هبر اساس مصوب دانشگاه آزاد اسالميبر اين اساس باشد. دانشجو به جهت انتخاب اصلح اجتناب ناپذير مي

گرامي برخي  متقاضيبراي آشنايي شما  پذيرد. بنابرايننيز دانشجو مي ناپيوسته ارشدرشناسي هاي فراگير براي مقطع كااز طريق دوره 11/10/1400مورخ  دانشجو
 شود.اصطالحات بكار رفته در اين دفترچه توضيح داده مي

 
  

  آزمون  فرآيندجدول 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 : ) تعاريف2

  :ته در اين دفترچه به شرح زير استمفاهيم بعضي از اصطالحات بكار رف
  و مفهوممعني   اصطالح

  نام كرده است.ي مزبور ثبتاههرورا داشته و در موعد مقرر در د ريگي فرااهست كه شرايط ورود به دورهافردي   پذير)(دانش متقاضي

  سال آخردانشجوي 
ز به طور قطع در مقطع كارشناسي ا )31/6/1401(حداكثر  1400-1401سال تحصيلي كه حداكثر تا پايان  شودبه كسي اطالق مي

دانشگاه يا مؤسسات آموزش عالي مورد تأييد شوراي عالي انقالب فرهنگي يا وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري و يـا وزارت 
  آموخته شود. بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دانش

  ارشناسي شده باشد. به دريافت مدرك تحصيلي در مقطع ك موفق 30/11/1400  تاريخشود كه حداكثر تا به كسي اطالق مي  آموختهدانش

و احراز شرايط مندرج در اين دفترچـه در دانشـگاه  ريگي فرااهاست كه پس از شركت و موفقيت در آزمون ورودي دوره يدرشجو فناد  شجو:ناد
  نام كند.ثبت آزاد اسالمي

  ل تحصيل است.در مقطع كارشناسي در آن تحصيل كرده و يا در حا متقاضياي كه عبارت است از رشته  رشته تحصيلي

بـا  %80شود كه برنامه تحصيلي مصوب هر يك از آنهـا حـداقل هاي تحصيلي كارشناسي معتبر اطالق ميبه هر يك از رشته  رشته تحصيلي همنام
  اشتراك داشته باشد. متقاضيارشد انتخابي برنامه تحصيلي دوره كارشناسي، رشته كارشناسي 

نام و پذيرش براي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته (بدون توجه به رشـته تحصـيلي كارشناسـي) ه متقاضي ثبتاي است كعبارت از رشته  امتحانيرشته 
  باشد.مي

هـاي (كدرشته محل 5(منابع آزمون) و  3هاي امتحاني)، (رشته 2عبارت است از عدد چهار رقمي درج شده در جداول شماره   كدرشته امتحاني
  تحصيل).

  .5ت از عدد چهار رقمي درج شده در ستون كدرشته محل مندرج در جدول شماره عبارت اس  كد رشته محل
كد رهگيري تاييد 

  نامثبت
موظف به حفظ آن تا زمان دريافـت  متقاضيشود و داده مي متقاضينام اينترنتي به كه در پايان ثبت رقمي است 16اي شماره

  باشد.كارت شركت در آزمون و اعالم نتايج مي
  باشد.مي» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي«و » وزارت علوم، تحقيقات و فناوري«منظور   وزارتين
  است.  آزاد اسالميمنظور دانشگاه   دانشگاه

شود كه نظري بوده و براي آن كالس رفع اشكال گروهي تشكيل نشده باشد. ضمناً نمره اين درس بر به دروسي اطالق مي  دروس خودخوان
  شود.يان ترم محاسبه مياساس نمره پا

   دانشگاه آزاد اسالميهاي فراگيركارشناسي ارشد ناپيوسته آزمون دوره اولنام نوبت ثبت
  28/12/1400تا  23/12/1400

  ي مشاهده و ويرايش اطالعاتسازمان سنجش برا اطالع رساني درگاهبر روي  متقاضياننامي استقرار اطالعات ثبت

  20/4/1401  سازمان سنجش آموزش كشور اطالع رساني درگاهبر روي انتشار اطالعيه دريافت كارت و برگزاري آزمون 

  23/4/1401تا  21/4/1401  سازمان سنجش اطالع رساني درگاهدريافت كارت ورود به جلسه و برگ راهنماي آزمون از طريق 

  24/4/1401  دانشگاه آزاد اسالمي ناپيوسته هاي فراگير كارشناسي ارشدمون دورهآز برگزاري نوبت اول

  1401 ماهشهريور  نيمه اول  )اولوبت (ن دانشگاه آزاد اسالميهاي فراگير كارشناسي ارشدناپيوسته اعالم نتايج نهايي دوره



 كليات و شرايط و ضوابط                                                                                                                              (نوبت اول)        1401هاي فراگير كارشناسي ارشد ناپيوسته سال دفترچه راهنماي پذيرش دوره

  2 صفحه

   ش:ريذم و پانشرايط ثبت )3
رشـته كـد  كيـ در ناپيوسته شدرا سينامقطع كارش متقاضيعنوان  هبانند وتدر صورت داشتن شرايط زير، مي ريگي فرااهحصيل در دورهت هدان بنقمالع

  متقاضي ادامه تحصيل شوند. آزاد اسالميدانشگاه  ناپيوسته دشراسي انشي كاراههرو) كدرشته محل از دچهل( 40نام و حداكثر در امتحاني ثبت
  الف) شرايط عمومي:

  اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان تصريح شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران. -1
  ران.ياد با نظام جمهوري اسالميانعاشتن دن -2

  يق عناد شامل: داصضيح: موت
  ران. يانظام جمهوري اسالمي سلحانه بام هزرابم) فلا

  هاي محارب. اشتن وابستگي تشكيالتي به گروهكد) ب
  هاي مزبور آنها. و يا عضويت در گروهك اري تشكيالتيداو، هاربمح هايج) پرداخت كمك مالي به گروهك

  د) تبليغ ماترياليسم و اديان ساختگي.
  فساد اخالقي.راز م احعد -3

  شد.ابشامل: اعتياد به مواد مخدر و اشتهار به فحشا ميد اخالقي اسفاديق صم يح:ضوت
  صالح قانوني است.درصورت نياز با استعالم از مراجع ذي متقاضيانط عمومي يارراز شحا: ركذت

  رشته انتخابي. ابناسب تاز توانايي جسمي ماري خوردبر -4
  م در آزمون:اني مورد پذيرش براي ثبتحصيلارك تمد )ب
التحصـيلي (به شرط فارغ باالتر مورد تأييد وزارتين و يا دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي وپيوسته و يا ناپيوسته رسمي  يرشناساكارك دم ندگانراد

مهندسي هاي هاي امتحاني (به جز رشتهيك رشته گرايش از رشته ردبدون توجه به نوع رشته تحصيلي كارشناسي خويش  دنانوتمي )31/6/1401تاريخ تا 
  .دنيم نماانتثب 2مندرج در جدول شماره ) طراحي شهريو  عماريم

در دوره ؛ موظفنـد به تشخيص گروه آموزشي مربـوط ،ارشد انتخابي همنام و يا مشابه نباشدبا رشته كارشناسي  آنهاكه رشته كارشناسي  متقاضياني يادآوري:
  واحد جبراني از مقطع كارشناسي همان رشته را با موفقيت بگذرانند. 12تا حداكثر ، ارشددانشجويي عالوه بر واحدهاي مصوب مقطع كارشناسي 

مورخ  221شوراي عالي انقالب فرهنگي، جلسات  3/9/1377مورخ  432شوراي گسترش آموزش عالي به منظور هماهنگي در اجراي مصوبات جلسه  - 1
ريزي شوراي برنامه 17/11/1388مورخ  748كارگروه مربوط و جلسه  شوراي معين شوراي عالي انقالب فرهنگي و 5/10/1391مورخ  252و  23/1/1390

هـاي جـامع دارنـدگان مـدرك معـادل آموزش عالي، با هدف كمك به ادامه تحصيل آن عده از دارندگان مدرك معادل كه موفق به قبولي در آزمون
  ترم آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مقرر داشت:ابالغ شده توسط معاون مح 28/5/92 مورخ 77633/2نامه شماره اند، طي آييننشده

شوراي عـالي انقـالب فرهنگـي (مبنـي بـر  3/9/77مورخ  432آن عده از دارندگان مدرك معادل كه قبل از تاريخ ابالغ مصوبه جلسه شماره  -1- 1
 گيرند.ر مياند، مشمول اين مصوبه قراهاي معادل پذيرفته شدههاي معادل) در دورهممنوعيت برگزاري دوره

 1381تا  1377هاي دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيان كه طي سال 26/8/1394شوراي عالي انقالب فرهنگي مورخ  771بر اساس مصوبه 
 د.شونميبراي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي باالتر برخوردار  فوقاز تسهيالت مصوبه ، اندمذكور راه يافتههاي دوره به

اند، به دليـل ممنوعيـت الذكر، در دوره معادل شركت نموده و پذيرفته شدهدارندگان مدرك معادل كه بعد از تاريخ ابالغ مصوبه فوقآن عده از  -2- 1
 هاي باالتر را ندارند.هاي ورودي دورهگيرند و با مدرك معادل حق شركت در آزمونبرگزاري دوره معادل، در شمول اين مصوبه قرار نمي

هاي درسي دوره هاي با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي، برنامه) كه در دوره1-1دگان مدرك معادل كارشناسي (مشمولين بند آن عده از دارن -3- 1
هاي ورودي مقـاطع بـاالتر (كـه توسـط سـازمان اند، اجازه دارند در آزمونهاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گذراندهرا برابر برنامه

 شود) شركت كنند و در صورت قبولي در آزمون، ادامه تحصيل دهند.گزار ميسنجش آموزش كشور بر

اند، هاي فاقد مجوز شـوراي گسـترش آمـوزش عـالي وارد شـده) كه در دوره1-1آن عده از دارندگان مدرك معادل كارشناسي (مشمولين بند  -4- 1
هاي مقاطع بـاالتر ا رعايت كرده باشند، اجازه دارند در آزمونهاي درسي دوره مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رمشروط براينكه برنامه

واحدهاي دوره را به تشخيص دانشـگاه يـا  %20در صورت قبولي در آزمون ورودي مقطع باالتر موظفند تا  متقاضيانشركت نمايند. اين عده از 
در دروس مذكور، تحصـيل  00/12كسب حداقل ميانگين مؤسسه آموزش عالي پذيرنده، به عنوان دروس جبراني بگذرانند و در صورت قبولي و 

 را در مقطع باالتر ادامه دهند. دخو

 ،28/5/92مـورخ  77633/2باشند، ضمن رعايت بخشـنامه مي »معادل«ادامه تحصيل افرادي كه داراي مدارك استخدامي، داخلي و يا با عنوان  -5- 1
آزمون قبولي در تحصيلي و يا  باشد. بديهي است صرفاً تأييديهقات و فناوري ميمنوط به تأييد دفتر آموزش عالي غيردولتي وزارت علوم، تحقي

  .باشدنام در دانشگاه نميثبت جامع دارندگان مدرك معادل، مجوز

كنـد. پذيري شركت دوره دانش نوماند در آزوتآموخته شود ميدانش 31/6/1401تاريخ ه كارشناسي در صورتيكه حداكثر تا دانشجوي سال آخر دور - 2
بايد فرم  متقاضيان موختگي خود را ارائه كند. اينآدانشي واهدگم بايانتبث هنگام پذيريشدن در آزمون دوره دانشدر صورت پذيرفته متقاضياين 

يل و نـزد خـود تكم 30/11/1400تاريخ ه را تا دناي گذراهبر تعداد واحد و معدل واحد مخصوص معدل (مندرج در انتهاي همين دفترچه راهنما) مبني
لغايـت  21/4/1401متقاضياني كه تا زمان دريافت كارت ورود به جلسه آزمـون ( ضمناًمحل تحصيل ارائه نمايند. واحدنگه دارند تا در زمان مقتضي به 

 21/4/1401زمون (بايست معدل كارشناسي خود را در مرحله دريافت كارت شركت در آشوند، ميالتحصيل مي) در مقطع كارشناسي فارغ23/4/1401
  درج نمايند. نامي) در قسمت مربوط به ويرايش اطالعات ثبت23/4/1401لغايت 

مـديريت زمركبر اساس مدارك صـادر شـده  ه كهيمعلوزه ح يهنگي، طالب و فضالرف بقالاناي عالي رشو 3/11/1374 مورخ 368 اس مصوبه شمارهاس رب - 3
نسـاني ا مي علـواهد دارندگان مدارك كارشناسي در رشـتهنناد، همناوره سطح دو را با موفقيت گذراندهدرضوي خراسان يا و  اصفهانقم، هاي علميه حوزه
  نساني ادامه تحصيل دهند.ا مي علواهرشته ردانند وتمي طقفوبه مذكور، اين متقاضيان صم اساسر ب . ضمناًدنيم نماانثبت اهراين دورهدانند وتمي
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  3 صفحه

  ي:ج) مقررات وظيفه عموم
دانشـگاه آزاد هاي فراگيـر دوره عالقمند به تحصيل در ردـم متقاضيانلذا  ،گيرديپذيران تعلق نمپذيري معافيت تحصيلي به دانشي دانشر ضوابط در دورهبراب 

آزمون سراسـري ركت در در صورت دارا بودن يكي از شرايط زير مجاز به ش (عمومي و اختصاصي) هايعالوه بر داشتن شرايط مندرج در بند )اول(نوبت اسالمي
  : محل تحصيل خود ارائه دهند واحدآن را به  نامبه هنگام قبولي قطعي و ثبتو الزم است  باشندميفراگير  ناپيوسته ارشد پذيري كارشناسيدوره دانش

 
  

  مقررات وظيفه عمومي  -1جدول شماره 
  شرح وضعيت نظام وظيفه      كد وضعيت

  .هوشمند كارت پايان خدمت  1
  ، ايثارگران، موارد خاص و...)پزشكي ،كفالت( هوشمند دائم ارت معافيتك  2
  مشروط بر آنكه تغيير سن نداده باشند. و قبل از آن، 1352متولدين سال   3

4  

عـي قط نـامثبت(كه زمان پذيرش و  بدون مهر غيبت آماده به خدمت برگ ايدارشناسي (درسنوات مجاز تحصيلي) مقطع كارمشمول دانش آموخته 
  .در دانشگاه قبل از تاريخ اعزام به خدمت مندرج در برگ اعزام باشد) ايشاندانشجويي 

در صـورت باشـد،  در صورتي كه تاريخ اعزام آنان قبل از اعالم قبولي و شرو ع به تحصيل در دانشگاهپذيري) (در دوره دانش متقاضيانن يا :بصرهت
قبولي در آزمون  پس ازدمت وظيفه عمومي اعزام و ختوسط ناجا، به  )در برگ اعزام مندرج(در موعد مقرر  موظفند، عدم تمديد اعزام

با مراجعه بـه  به خدمت آنان؛اعزام سر رسيد تاريخ در به شرط نداشتن غيبت سربازي  هنگام تبديل وضعيت به دانشجويي در پذيريدانش
  تقاضاي ترخيص و صدور معافيت تحصيلي نمايند. محل تحصيل خود واحد

5  

قـانون وظيفـه  33مـاده  2 و 1در سقف سنوات مجاز تحصيلي (برابر تبصره  31/6/1401 كه حداكثر تا تاريخ -آخر مقطع كارشناسي سالدانشجوي 
  (فاقد غيبت سربازي) .شودآموخته ميدانشعمومي) 

تاريخ  مدت يكسال از -دانشجويي در دانشگاه و تبديل وضعيت به نامثبتهنگام  -اي كه بعد از قبولي قطعي در آزمونپذيرفته شده :بصرهت
  .ي برگ اعزام به خدمت نداردي سپري نشده باشد نيازي به ارائهآموختگي وي در دوره كارشناسدانش

6 
در  صيلتح آموخته شده و از تاريخ فراغت از تحصيل تا زمان پذيرش و شروع بهكه در سقف مجاز سنوات تحصيلي دانش شناسيمقطع كارآموخته دانش

  مقطع كارشناسي ارشد، بيش از يك سال سپري نشده و وارد  غيبت نشده باشد.

7  
مبني بر به خدمت با ارائه گواهي اشتغال  - آموخته دوره كارشناسي و يا كارشناسي ارشد)(دانش هاها و سازمانكاركنان متعهد خدمت در وزارتخانه

  .و موافقت سازمان مربوط براي ادامه تحصيل »تعهدمدت از انجام  تعهد خدمت و معافيت از انجام خدمت سربازي پس« 
  و موافقت سازمان مربوط براي ادامه تحصيل. با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و حكم كارگزيني -كاركنان پايور و شاغل در نيروهاي مسلح  8

9  

 .)خراسان ،، اصفهانعلميه قم ايهه (در صورت تأييد شوراي مديريت حوز علميه معتبر معافيت تحصيلي حوزه هايداراي مدرك كارشناسي و   هدارندطلبه علوم ديني 

با ارائـه  پس از قبولي در آزمون را دارند آزاد اسالميدانشگاه  در يك رشته ديگردر به موازات آن كه قصد ادامه تحصيل  متقاضياناين  :1تبصره 
توانند در سنوات مجـاز از مي در هر نيم سال تحصيليتحصيل از حوزه علميه گواهي اشتغال به و از همان معافيت تحصيلي  تصويري

  .تاريخ شروع به تحصيل رشته اول ادامه تحصيل دهند
ادامه تحصـيل وي در دانشـگاه  اي را خاتمه يافته اعالم نمايد،بديهي است هر موقع حوزه علميه، معافيت تحصيلي دانشجو و طلبه :2تبصره 

  مان وظيفه عمومي و صدور معافيت تحصيلي دانشگاهي است.منوط به اجازه ساز

10  

   در مدت اعتبار آن. (پزشكي،كفالت و...) مشمول داراي برگه معافيت موقت هولوگرام دار بدون غيبت
  رخواست معافيـت دو بايستي  اين دسته از افراد پس از اتمام اعتبار معافيت موقت، بدون معافيت تحصيلي مجاز به ادامه تحصيل نمي باشند

  شرايط مجوز ادامه تحصيل از معاونت وظيفه عمومي شهرستان محل تحصيل صادر خواهد شد. صورت داشتنتحصيلي نموده و در
  و تشكيل پرونده دانشجويي و يا معافيت تحصيلي پس از اتمام اعتبار معافيت موقت، الزامي است نامثبتي كارت معافيت دائم در هنگام ارائه.  

11  
بـا ارائـه  -مسلح و ساير نهادها فاقد غيبت قبل از اعـزام كاركنان وظيفه (ليسانس) اعزامي شاغل به خدمت ((سربازان در حال خدمت)) در نيروهاي

  گواهي اشتغال به خدمت وتصوير برابر با اصل گواهي اعالم پايان تحصيالت مقطع قبلي صادره به ناجا.
  د.، ترخيص نخواهند شو يا اخراجي قبلي در اين مقطع باشند در صورت داشتن غيبت قبل از اعزامپذيري، در آزمون دانشپس از قبولي  متقاضياناين  ه:بصرت

12  

به شرط اينكه از تـاريخ انصـراف در  ؛) انصراف داده33ماده  1(موضوع تبصره  ها كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي اوليهدانشجوي انصرافي دانشگاه
  ان پذيرش در رشته و دانشگاه جديد بيش از يك سال سپري نشده باشد.رشته قبلي تا زم

به بعد از امتياز يك بار انصراف از تحصيل استفاده نكـرده باشـند در غيـر ايـن  22/8/90ني كه در سن مشموليت از تاريخ ادانشجوي :بصرهت
  .صورت مجاز به شركت در دوره و آزمون نيستند

  

صيلي براي دانشجوي مشمول پذيرفته شده در صـورت عـدم غيبـت اوليـه، بعـد از قبـولي قطعـي در آزمـون رخواست معافيت تحد :1 تذكر
انجام گرفته و سنوات تحصيل وي از نظر معافيت تحصيلي، از اين زمان (يعنـي  از زمان تبديل وضعيت به دانشجويي و شروع به تحصيل) ( پذيريدانش

  تعلق نخواهد گرفت. ،باشندپذير مي به مشموالن كه دانش و هيچ خدماتي گردد.مي دانشجويي) محاسبه
آنـان درخواسـت و  باشند و در صورت شركت در آزمون و قبولي در دانشگاه، معافيت تحصيلي برايمشموالن غايب مجاز به ادامه تحصيل نمي: 2  تذكر

   صادر نخواهد شد.
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  4 صفحه

  

معافيت دائم، شرايط اسـتفاده از معافيـت  اخذتا پايان خدمت دوره ضرورت و يا  ،صيلو يا ترك تحها اخراجي دانشگاه دانشجويان مشمول :3تذكر 
  و ادامه تحصيل نمي باشند.  نامثبتتحصيلي را نخواهند داشت و مجاز به 

در صـورت  اشد.بسال مي 3براي استفاده كنندگان از معافيت تحصيلي حداكثر  ناپيوستهسقف سنوات تحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد  :4تذكر 
پس از اعالم  احراز ساير شرايط،افقت كميسيون موارد خاص دانشگاه و با مو ،قانون 33ماده  2ره، طبق تبصره وموفقيت در اتمام واحدهاي د عدم 

خواهـد بـود.  بعنوان سنوات ارفاقي با دريافت مجوز از وظيفه عمومي قابـل افـزايش حداكثر يك سال، 10ماه به دفتر پليس + 3مراتب ظرف مدت 
   دانشجويي كه حداكثر در مدت مذكور دانش آموخته نشود، مجاز به ادامه تحصيل در مقطع باالتر نخواهد بود.

صيلي(سـنوات اوليـه + ت محترم وزيران، دانشجوياني كه در سنوات مجـاز تحأآيين نامه اجرايي معافيت تحصيلي مصوب هي 13طبق ماده  :5تذكر 
  گردند.از وظيفه عمومي بوده) موفق به فراغت از تحصيل نشوند از ادامه تحصيل در مقطع باالتر محروم ميمجوز  اخذم با ارفاقي كه توأ

معافيت تحصيلي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته با برگ درخواست معافيـت  اخذبايست جهت ها ميدانشگاه درمورد پذيرش  دانشجويان :6تذكر 
نمايند، در غير اين صورت مجاز بـه تحصـيل نبـوده و از  شهرستان محل استقرار دانشگاه مراجعه 10ر پليس+تحصيلي مقطع فوق به يكي از دفات

  آيد.ادامه تحصيل آنان جلوگيري بعمل مي
  

   :غير ايرانينام اتباع د) شرايط و ضوابط ثبت
مربـوط بـه مليـت را در  16ايد داراي شرايط ذيل بـوده و بنـد عالوه بر شرايط عمومي و اختصاصي اين آزمون، بكننده اتباع غيرايراني شركت متقاضيان
  اينترنتي، عالمتگذاري نمايند. نامثبتتقاضانامه 

  باشند.نام دانشجويان غيرايراني مينامه ثبتهاي مختلف تحصيلي مشمول شرايط و ضوابط شيوهمتقاضيان تحصيل در رشته همه -1
در صورت عـدم  بوده وو رعايت مقررات و ضوابط پذيرش زمون آي راهنماي مطالعه دقيق مندرجات دفترچهملزم به متقاضيان تحصيل غيرايراني  همه -2

  .پذيرفته نيستو قوانين،  مفاد دفترچه هيچ عذري مبني بر عدم اطالع ازشرايط مندرج،  احراز
مجاز به شركت در ندگان مدرك تحصيلي قبلي از جمهوري اسالمي ايران، و نيز دار داراي اقامت قانوني و جمهوري اسالمي ايراناتباع غير ايراني مقيم فقط  -3

  مي گردد. »لغو«و در صورت شركت اتباع غيرايراني مقيم ساير كشورها، پذيرش آنان  باشندآزمون مربوطه مي
  :باشدعتبر زير ميمنوط به داشتن يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي م، يپذير مذكور در آزمون دوره دانشنام اتباع ثبت -4

 مجوز اقامت.گذرنامه كه داراي پروانه اقامت با حداقل شش ماه  -4-1

شـوند امكـان هايي كه بر اساس طرح ساماندهي اتباع غير ايراني صادر گرديده و به صورت سه ماهه تمديد رواديد ميآن دسته از گذرنامه  :يادآوري
             گـردد و در ضـمن ايشان با معرفي از دفاتر كفالت به امور كنسولي اداره كل، ساالنه تمديـد مي(اقامت (شركت در آزمون را طبق ضوابط دارند. 

 .))باشندپذيرفته شدگان موظف به ارائه تعهد رسمي مبني بر بازگشت به كشور متبوع پس از اتمام دوره تحصيل، به دانشگاه محل تحصيل مي
 از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران.دفترچه پناهندگي سياسي صادره  -4-2

  سال، صادره از سوي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور.همان كارت هويت ويژه اتباع غيرايراني داراي اعتبار در -4-3
   اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور. آخرين كارت آمايش صادره از-4-4

ه المصطفي(ص) العالميه بر اساس گذرنامه و اقامت صـادره آن مركـز بالمـانع عاوليه متقاضيان تحصيل فرزندان طالب مركز جام نامثبتپذيرش و  ه:تبصر         
  .باشدو اقامت قانوني مي گذرنامه و رواديد تحصيلي اخذمنوط به  تحصيل آنان نام قطعي و ادامهبوده و ثبت

ها و مراكز آموزش عالي جمهوري اسالمي ايران، در صـورت دارا بـودن شـرايط الزم و نداشـتن منـع قـانوني، از دانشگاه آموختگاندانش :يادآوري    
 هاي تحصيلي مصوب ادامه تحصيل دهند.توانند در مقاطع باالتر در رشتهمي

 به  لذا .پذيردغيرايراني انجام مي شدگان ذيرشپنام و امه ثبتنشدگان غيرايراني و اجراي روند امور كنسولي آنان بر اساس مفاد شيوهنام پذيرفتهثبت
نام قطعي و ادامه تحصيل پذيرفته شدگان در دانشگاه منوط به انجام تشريفات قـانوني خـروج از استثناي دارندگان دفترچه پناهندگي سياسي، ثبت

   باشد.گذرنامه و رواديد تحصيلي معتبر مي اخذكشور و 
 گردد.اوليه آزمون گزينه اتباع غيرايراني را عالمت نزده باشند، پذيرش آنان لغو مي نامثبتشدگان در هنگام  چنانچه پذيرفته -5
بـه صـورت  آموزش عالي و يا مراكز جامعه المصطفي(ص) العالميه و دانشگاه اهل بيت عليهم السالم مؤسساتتحصيل متقاضيان شاغل به تحصيل در  -6

 باشد.، ممنوع ميسالميآزاد اهمزمان با دانشگاه 
تردد و اسـكان اتبـاع  غيرمجازها و مؤسسات آموزش عالي در مناطق هاي تحصيلي دانشگاهمجاز به انتخاب رشته ،اتباع غيرايراني متقاضيان تحصيل -7

آزمـون آنان در  قبولي و پذيرش، )ممنوعهغيرمجاز (مناطق كدرشته غيرايراني در  متقاضياندر صورت پذيرش و اعالم قبولي و  باشندنميغيرايراني 
 از پذيرش اين دسته از متقاضيان معذور خواهند بود. واحدهاي دانشگاه آزاد اسالميو  گرددمي »لغو« ورودي همان سال

  ه اطـالع رسـانيدرگاو يا  7شماره جدول  در تحصيل اتباع غير ايراني و نيز رشته هاي خاص و غيرمجاز،  ست مناطق ممنوعه تردد و اسكان برايفهر 
  سازمان سنجش آموزش كشور درج و قابل دسترسي مي باشد.

 هاي خـاص وو رشـته (از جمله تعهدات اسـتخدامي) پذيرش اتباع غيرايراني در رشته هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسالمي ايران شود -8
 باشد.ممنوع مياكيدأ  دفترچه راهنما)همين  8در جدول شماره رج د(من غيرمجاز

   قابل دسترسي مي باشد سازمان سنجش آموزش كشور درج و  درگاه اطالع رسانييا و  8شماره جدول  ها، درفهرست اين رشته.  
  آموزشي محل قبولي خود خواهند بود. واحدتحصيل همانند پذيرش شدگان ايراني تابع ضوابط و مقررات آموزشي و دانشجويي متقاضيان  -9

 .باشدمي سال 3 براي پذيرفته شدگان غيرايراني ناپيوسته ثر مدت تحصيل مجاز در مقطع كارشناسي ارشدحداك -10
 حذف گرديد. آزاد اسالميهاي تحصيالت تكميلي فراگير دانشگاه حصيل غيرايراني در دورهتشرط معدل براي شركت متقاضيان  -11
ييـد و تشـخيص أو تحصيل بـا ت نامثبتتحصيل با مقررات و ضوابط شيوه نامه در هر مرحله از متقاضيان  نامثبتدر صورت مغايرت شرايط پذيرش و  -12

  آيد.اداره كل دانشجويان غيرايراني از ادامه پذيرش و تحصيل متقاضي جلوگيري بعمل مي
  ندارد. و فرزندان مقيم دانشجويان مرد) ستثناي همسر(به امتقاضيان تحصيلتعهدي در خصوص صدور مجوز اقامت براي خانواده هيچگونه مهوري اسالمي ايران ج - 13

  
  



 كليات و شرايط و ضوابط                                                                                                                              (نوبت اول)        1401هاي فراگير كارشناسي ارشد ناپيوسته سال دفترچه راهنماي پذيرش دوره

  5 صفحه

هـاي روزانـه، شـبانه، پيـام نـور در دوره تكرار مقطع تحصيلي وبوده متقاضيان تحصيل غيرايراني در هر مقطع تحصيلي فقط يك بار مجاز به تحصيل  -14
باشد و چنانچه در مي ممنوع ت آموزش عالي جمهوري اسالمي ايرانسسامؤفراگير، جامع علمي كاربردي، بدون آزمون و دانشگاه آزاد اسالمي و ساير 

، محرز گردد كه دانشجو داراي مدرك كارشناسي، كارشناسي ارشد و يـا دكتـري بـوده و تحصيل ورودي آزمون دوره فراگير حين تحصيل متقاضيان
ه دانشـگا گـردد.شان ممانعت بعمل آمده و اخراج محسوب ميمجددأ با شركت در آزمون، در مقطع تحصيلي تكراري پذيرفته شده است، از تحصيل اي

  اوليه هستند. نامثبتتعهد از دانشجو در مرحله پذيرش و  دريافتدر اين خصوص ملزم به  متقاضيانمحل قبولي 
  باشند.دانشجويان غيرايراني به دليل تابعيت غير ايراني مشمول قانون نظام وظيفه نمي -15
  ان تعهدي نسبت به ادامه اقامت دانش آموختگان خارجي ندارد و اتباع مذكور بايد پس از تحصيل به كشور متبوع خويش باز گردند.جمهوري اسالمي اير - 16
  باشند.رواديد تحصيلي و اقامت دانشجويي مي گذرنامه، اخذنام و تبديل وضعيت به دانشجويي ملزم به پذيرفته شدگان نهايي در هنگام ثبت - 17
، در صورت دارا بودن شرايط و ضـوابط اعـالم 1401سال  ناپيوسته ارشد هاي فراگير كارشناسينام و شركت در آزمون دورهاع غيرايراني متقاضي ثبتاتب همه - 18

مربوطه و ورود به لينك  www.sanjesh.orgسازمان سنجش آموزش كشور به نشاني:  درگاه اطالع رسانينام با مراجعه به شده، الزم است در زمان ثبت
رقمي  13يك كد پيگيري  متقاضياننسبت به تكميل اطالعات درخواستي اقدام نمايند؛ كه پس از تكميل اطالعات مورد درخواست در سايت، به اين دسته از 

  .شده است درج نمايندبيني نام اينترنتي، پيشتقاضانامه ثبت 16بايست اين كد را دقيقاً در محل مخصوصي كه در بند مي متقاضيداده خواهد شد كه 
   :يپذيردوره دانش امتحانيي اههرشت )4

  .دم كننانپذير ثبتدانش عنوان هبمندرج در جدول زير  يليي تحصاهرشته زاي كير انند دوتم ميانرايط ثبتشحائز  متقاضيان
  

  ي)پذيرهاي تحصيلي و گرايش در دوره دانشهاي امتحاني (رشتهكد و نام رشته -2 ول شمارهجد
  

 گروه علوم انساني -1
كدرشته 
 امتحاني

 عنوان رشته امتحاني

  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي   1001
  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم  1002
  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك  1003
 اصالحي تمريناتاصالحي گرايش  تمريناتآسيب شناسي ورزشي و  1004

 ان انگليسيآموزش زب 1005

 آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان 1006

 آموزش و بهسازي منابع انساني 1007

  ادبيات عربي 1011
 اديان و عرفان 1012

  برنامه ريزي آمايش سرزمين 1013
 برنامه ريزي درسي  1015

 تاريخ گرايش تاريخ اسالم 1017

 تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي 1018

 ريخ گرايش تاريخ تشيعتا 1019

  تاريخ و تمدن ملل اسالمي  1020
 تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش   1021

 تحقيقات آموزشي 1022

 تكنولوژي آموزشي  1023

 جامعه شناسي 1024

  فضايي -ريزي روستايي گرايش برنامه ريزي كالبديجغرافيا و برنامه 1025
  ش توسعه اقتصاد روستاييريزي روستايي گرايجغرافيا و برنامه  1026
 ريزي روستايي گرايش مديريت توسعه پايدار روستاييجغرافيا و برنامه  1027

 ريزي شهري گرايش آمايش شهريجغرافيا و برنامه 1028

ريزي مسكن و بازآفريني شهريريزي شهري گرايش برنامهجغرافيا و برنامه 1029
  حيط زيست شهريريزي شهري گرايش مجغرافيا و برنامه 1030
  ژئوپليتيكگرايش  جغرافياي سياسي 1031
  گرايش مطالعات ايران جغرافياي سياسي  1032
 جمعيت شناسي  1033

 حسابداري 1034

 حسابرسي 1035

 المللحقوق بين 1036

 شناسيحقوق جزا و جرم 1037

 حقوق خصوصي 1038

 رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 1040

 انسانيگروه علوم ادامه 
كدرشته 
 امتحاني

 عنوان رشته امتحاني

 گراروان شناسي اسالمي گرايش روانشناسي مثبت  1042

 روان شناسي باليني 1043

 روان شناسي تربيتي 1045

 روان شناسي شخصيت 1046

 روان شناسي عمومي 1047

 روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي  1048

  يزبان شناسي گرايش اجتماع 1051
 زبان و ادبيات انگليسي 1052

 زبان و ادبيات فارسي 1053

  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط  1057
 شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 1058

  هاي دانشگاهي شناسي گرايش مديريت كتابخانهعلم اطالعات و دانش 1059
  هاي ديجيتالي گرايش مديريت كتابخانهشناسعلم اطالعات و دانش 1060
 هاي عموميشناسي گرايش مطالعات كتابخانهعلم اطالعات و دانش 1061

 علوم اقتصادي گرايش اقتصاد اسالمي 1062

 علوم اقتصادي گرايش اقتصاد انرژي 1063

 علوم اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيك 1064

 داري اسالميعلوم اقتصادي گرايش بانك 1065

 هاي اقتصاديعلوم اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستم 1066

 علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي  1067

 علوم سياسي 1068

  علوم قرآن و حديث  1070
  فقه و مباني حقوق اسالمي 1071
 و تندرستي ورزشيفيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي   1074

 لوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربرديفيزيو  1075

  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد  1077
 مترجمي زبان انگليسي 1079
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 گروه علوم انسانيادامه 
كدرشته 
 امتحاني

 عنوان رشته امتحاني

 محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 1080

 مديريت آموزشي 1081

 مديريت امور شهري  1082

 يت بازرگاني گرايش بازاريابيمدير 1083

 الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 1084

 مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 1085

 مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 1086

 مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 1087

 مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 1088

 ريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عموميمدي 1090

 مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 1091

 مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 1092

 هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 1093

 مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 1094

  مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 1095
 مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 1096

  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 1099
 هاي اطالعاتي پيشرفتهمديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم 1100

 و كار الكترونيككسب مديريت فناوري اطالعات گرايش  1101

 مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش 1102

 ديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع اطالعاتيم 1103

 مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 1104

 مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 1106

 مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 1107

 هاي اطالعاتي و فناوري اطالعاتمديريت كسب و كار گرايش سيستم 1108

 ديريت كسب و كار گرايش عمليات زنجيره تأمينم 1109

 مديريت كسب و كار گرايش فناوري 1110

 مديريت كسب و كار گرايش مالي 1111

  مديريت مالي  1112
 يورزش و ارتباطاتمديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي  1116
 ورزشي سازمانها و باشگاههايمديريت ورزشي گرايش مديريت  1117

 ورزشي ريت ورزشي گرايش مديريت رويدادها و گردشگرييمد 1119

 مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 1120

 مشاوره گرايش مشاوره خانواده 1121

 مشاوره گرايش مشاوره شغلي 1122

 مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 1123

 مطالعات فرهنگي  1124

 گروه علوم پايه -2
كدرشته 
 امتحاني

 يعنوان رشته امتحان

  آمار رياضي  2001
 آموزش رياضي 2002

 بيوشيمي 2003

  بيوفيزيك 2004
 رياضي كاربردي گرايش بهينه سازي 2005

 رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 2006

 گرايش آناليز ات و كاربردهارياضي 2007

 گرايش جبر ات و كاربردهارياضي 2008

 يزيست شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوين 2009
 زيست شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي  2010

  زيست شناسي گياهي گرايش سلولي و تكويني 2011
  زيست شناسي گياهي گرايش فيزيولوژي 2012
 زيست فناوري گرايش ميكروبي 2013

 ژنتيك 2014

  ژئوفيزيك گرايش زلزله شناسي 2015
  شيمي گرايش شيمي آلي 2016
  شيمي گرايش شيمي تجزيه 2017

  گروه علوم پايه ادامه
كدرشته 
 امتحاني

 عنوان رشته امتحاني

  كاربرديشيمي گرايش شيمي  2018
 علوم زمين گرايش پترولوژي 2019

 علوم زمين گرايش چينه نگاري و ديرينه شناسي 2020

  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 2021
 علوم زمين گرايش زمين شناسي زيست محيطي 2022

  فيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان ها 2024
 فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 2025

  فيزيك گرايش فيزيك هسته اي 2026
 فيزيك گرايش نجوم و اختر فيزيك 2027

 گروه فني و مهندسي-3
كدرشته 
 امتحاني

 عنوان رشته امتحاني

 نيك هاي ميكرو و نانو الكترومهندسي برق گرايش افزاره 3001

 مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك  3002
 مهندسي شيمي گرايش پليمر 3003
 مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 3004
 مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 3005
 مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 3006
 هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 3007
 هاي كالنايش سيستممهندسي صنايع گر 3008
 مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 3009
 هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 3010
 مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 3011
 مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3012
 مهندسي عمران گرايش سازه 3013
 محيط زيستمهندسي مهندسي عمران گرايش  3014

5301  مديريت ساختمهندسي و  مهندسي عمران گرايش 
  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 3016
 مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري سازماني 3018
 افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 3019
 مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 3020
 بديل انرژيمهندسي مكانيك گرايش ت 3021
 توليد و مهندسي مكانيك گرايش ساخت 3022
 مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 3023
 مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 3024

 كشاورزي و منابع طبيعيگروه  -4
كدرشته 
 امتحاني

 عنوان رشته امتحاني

  ريت واحدهاي كشاورزياقتصاد توليد و مدي اقتصاد كشاورزي گرايش 4001
 اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 4002
 بيوتكنولوژي كشاورزي 4003
 توسعه روستايي 4004
 علوم دامي گرايش تغذيه دام 4005
 سرزمين و آمايش علوم و مهندسي محيط زيست گرايش ارزيابي 4006
  مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي 4007

 هــــنرگروه  -5
كدرشته 
 امتحاني

 عنوان رشته امتحاني

 پژوهش هنر 5001
 * طراحي شهري 5002
  **مهندسي معماري  5003

با توجه به عدم امكان برگزاري آزمون پروژه عملي طراحي (اسكيس طراحي شهري)،  *
ــان  ــا از مي ــهري، تنه ــي ش ــد طراح ــي ارش ــراي دوره كارشناس ــجو ب ــزينش دانش گ

يالن كارشناســي رشــته شهرســازي يــا معمــاري و (كارشناســي ناپيوســته التحصــفارغ
  گيرد.كه كارداني شهرسازي يا معماري دارند) صورت مي –شهرسازي يا معماري 

با توجه به عدم امكان برگزاري آزمون پروژه عملـي طراحـي (اسـكيس معمـاري)،  **
از ميـان  گزينش دانشـجو بـراي دوره كارشناسـي ارشـد مهندسـي معمـاري، تنهـا

كـه  –التحصيالن كارشناسي رشته معماري و (كارشناسـي ناپيوسـته معمـاري فارغ
 گيرد.كارداني معماري دارند) صورت مي
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  7صفحه 

  :ناپيوسته ارشدپذيري كارشناسي س و منابع درسي نيمسال دانشونام در، هاي تحصيليرشته -3جدول شماره ) 5
 

يك از  هاي انتخابي) به همراه منابع درسي هرواحد براساس رشته 10تا  6هاي تحصيلي (از پذيري هر يك از رشتهس دوره دانشو) نام در3( در جدول شماره
  باشدپذير ميهاي درسي به عهده دانشنام مؤلف و ناشر و ساير توضيحات درج شده است. شايان ذكر است كه تهيه كتاب، (فارسي و انگليسي) سودر

  گروه علوم انســاني
  )121672(آب و  هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي -1001

 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات
نام منابع درسي (فارسي يا 

 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

، 7، 6، 5، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 14و12، 8

       دانشگاه 
 امام رضا(ع)

هيدرواقليم حوضه هاي آبريز ايران 1216900 2 اصول هيدرولوژي كاربردي امين عليزاده

 آب و هواشناسي سالمت 1216915  2 آب و هواشناسي پزشكي حسين محمدي دانشگاه تهران ---

 مقيمي دانشگاه تهران ---
فلسفه تغييرات محيط (بر مبناي 

 معرفت شناسي معنوي)
 مباني نظري مخاطرات محيطي 1216930 2

  

  )121671(تغيير اقليمآب و  هواشناسي گرايش  -1002
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

، 8، 7، 6، 5، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 14و12

      دانشگاه 
 امام رضا(ع)

1216900  2 اصول هيدرولوژي كاربردي امين عليزاده هيدرواقليم حوضه هاي آبريز ايران

1216924  2 هواشناسي كاربردي آب و حسين محمدي دانشگاه تهران ---  آب و هواشناسي كاربردي

 مقيمي دانشگاه تهران ---
فلسفه تغييرات محيط (بر مبناي 

 معرفت شناسي معنوي)
2  1216930  مباني نظري مخاطرات محيطي

  

  )121670(آب و  هواشناسي گرايش سينوپتيك -1003
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

(فارسي يا نام منابع درسي 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

، 8، 7، 6، 5، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 14و12

      دانشگاه 
 امام رضا(ع)

1216900 2 اصول هيدرولوژي كاربردي امين عليزاده هيدرواقليم حوضه هاي آبريز ايران

تا آخر  91از صفحه 
 كتاب مطالعه شود.

  دانشگاه 
 شهيد بهشتي

   -حسن لشكري
 فروغ كاظمي

1216904 2 آب و هواشناسي ديناميكي  آب و هواشناسي ديناميك

 مقيمي دانشگاه تهران ---
فلسفه تغييرات محيط (بر مبناي 

 معرفت شناسي معنوي)
2 1216930  مباني نظري مخاطرات محيطي
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  8صفحه 

  )121519( اصالحي تمريناتگرايش  اصالحي تمريناتآسيب شناسي ورزشي و  -1004
 كد درس  نام درس

تعداد 
 واحد

نام منابع درسي (فارسي 
  يا انگليسي)

  مالحظات  نام ناشر  مترجم /نام مولف

 2 1215505 حركت شناسي كاربردي

 حركت شناسي
آرتي فلويد / رحمان 
و  10، 9، 8، 5، 4، 1فصل هاي   حتمي  سوري و آذر علي پور

  مطالعه شود. 12

تواناييهاي آناتومي حركتي و 
 ورزشي

رولف ويرهد / 
 -ابوالفضل فراهاني
           صدرالدين
  شجاع الدين

  مطالعه شود. 6و  2فصل هاي   دانشگاه پيام نور

فيزيولوژي پيشرفته دستگاه  2 1215506  فيزيولوژي دستگاه عصبي
 اعصاب مركزي

اسد، آقاياري، فشي و 
 ‐‐‐  دانشگاه پيام نور  شهسوار

در علوم  روش تحقيق و آمار
 ورزشي

1215507 2 

          روش تحقيق در 
 فعاليت هاي جسماني

توماس جري آر., 
نلسون جك كي., 

استفن جي./  سيلورمن
 -ابوالفضل فراهاني

مرتضي  -فاطمه عبدوي
  رضايي صوفي

        7و  6، 2، 1هاي فصل  دانشگاه پيام نور
  مطالعه شود.

قواعد پژوهشگري در تربيت 
(تجديد نظر شده) بدني 

 ويراست دوم نوبت هشتم

  فراهاني و همكاران

پژوهشكده تربيت 
بدني و علوم ورزشي 

با انديشه هاي 
  حقوقي

، 12، 11، 10، 9فصل هاي 
  مطالعه شود. 18و  14، 13

  )122511(زبان انگليسي  آموزش -1005
 كد درس نام درس

تعداد 
 واحد

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

 مالحظات نام ناشر  مولف/ مترجمنام 

 2  1225150 سنجش و ارزشيابي زبان

Testing for 
language 
teachers   

2nd.ed  
Arthur 

Hughes 
 --- جنگل

 2 1225151 زبانشناسي در آموزش زبان
Essential 

Introductory 
Linguistics 

Grover 
Hudson 

 جنگل

، 8، 7، 6، 5، 4، 1فصل هاي 
و 18 ،17، 15، 11، 10، 9

 مطالعه شود. 28

 2 1225152 درآمدي بر تحليل گفتمان
Introduction to 

Discourse 
studies 

Jan Renkema Benjamins 

، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 12و  11، 10، 9، 8، 7

 مطالعه شود.

اصول و روش تدريس زبانهاي 
 خارجي

1225153 2 
Principles of 

Language 
learning and 

Teaching(٦th.Ed) 

H.Douglas 
Brown 

 رهنما

تا  Chapter١از
و  Chapter٦پايان

Chapterمطالعه شود  ١٠
 

  )121211(زبان فارسي به غيرفارسي زبانان  آموزش -1006
 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

--- 
مركز نشر 
 دانشگاهي

 نظام آوائي زبان فارسي 1212374 2 آواشناسي زبان فارسي يدا.. ثمره

و  8، 7، 6، 5، 4فصل هاي 
 حذف مي باشد. 9

 سمت
          مهدي 

 مشكوة الديني

دستور زبان فارسي( واژگان و 
 )2(ويراست  پيوندهاي ساختي)

 نحو زبان فارسي 1212376 2

تا آخرصفحه  13صفحه  از
 مطالعه شود. 115

 صرف زبان فارسي 1212377 2 مباني صرف ويدا شقاقي سمت
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  9صفحه 

  
  )121149(و بهسازي منابع انساني  آموزش -1007

 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات
نام منابع درسي (فارسي يا 

 انگليسي)
تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 5و  4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود.

دفتر پژوهشهاي 
 فرهنگي

گري دسلر/علي 
         -پارساييان

 محمد اعرابي

 مديريت منابع انساني  1211708 2 مباني مديريت منابع انساني

 سمت ---
   اي.جي.رمي.زفسكي/

 هاشم فردانش

طراحي نظام هاي آموزشي 
(تصميم گيري در برنامه ريزي 
درسي و طراحي برنامه درسي)

2 1211709  طراحي آموزش

--- 
دفتر پژوهشهاي 

 فرهنگي

استيفن پي . 
  -رابينز/محمداعرابي
 علي پارسائيان

مباني رفتار سازماني(تك 
 جلدي)

2 1211711  تحليل رفتار سازماني

--- 
سازمان مديريت 

 صنعتي
 اصغر زمرديان

استراتژي ها،  (مديريت تحول
 كاربرد و الگوهاي نوين)

2 1211712  تحول سازماني

  
  )123010(ادبيات عربي  -1011

 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات
نام منابع درسي (فارسي يا 

 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

           7و  5فصل هاي 
 حذف مي باشد.

 محمد حسن تقيه  پيام نوردانشگاه 
التحليل الصرفي و النحوي 

 للنصوص االدبيه
2 1230129 متون نحوي  تحليل صرفي و

 ادبي

1230130 2 نقد و مكتبهاي ادبي مصطفي جوانرودي  پيام نوردانشگاه  ---  نقد و مكتب هاي ادبي

 89تا صفحه  13از صفحه 
 مطالعه شود.

 فاضلي سمت
مختارات من روائع االدب 

1230131 2 ) في العصر الجاهلي1العربي( تحليل و نقد شعر و نثر از 
  111تا  41صفحه از  آغاز تا پايان دوره اموي

 مطالعه شود.
 محمد حسيني سمت

مختارات من روائع االدب 
  ) في العصر االموي3العربي(

           6و  5فصل هاي 
 حذف مي باشد.

1230132 2 تفاسير ادبي قرآن كريم حسين حديدي  پيام نوردانشگاه    تفاسير ادبي قرآن كريم

  
  )122078( اديان و عرفان -1012

 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات
نام منابع درسي (فارسي يا 

 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 سمت  --- 

مهدي دهباشي و 
اصغر سيدعلي
  فردميرباقري

  تاريخ تصوف از آغاز تا   1220666  2   1 تاريخ تصوف
  قرن هفتم

 8و  7، 5، 3، 2، 1 فصل هاي
  مطالعه شود.

ي و آموزشموسسه 
          پژوهشي 
  (ره)امام خميني

  /دانيل پالس

  اديان ابتدايي و قديم  1220667  2  هفت نظريه در باب دين  محمد عزيز بختياري

، 12، 8، 7، 3، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 15و  14، 13

  
 اميركبير

 /رابرت چارلز زينر
  اسالماديان ايران پيش از   1220668  2  طلوع و غروب زرتشتي گري  قادري تيمور

 4و  3، 1هاي مقدمه و بخش
عبدالرحيم سليماني   سمت  مطالعه شود.

  اردستاني
بررسي متني و سندي متون 

 تاريخ يهود  1220669  2  مسيحي -مقدس يهودي 

 

  



 منابع آزمون/گروه علوم انساني -3جدول شماره                                                                                         )اول(نوبت  1401سال كارشناسي ارشد ناپيوسته هاي فراگير دفترچه راهنماي پذيرش دوره
 

  10صفحه 

  )121621(برنامه ريزي آمايش سرزمين  -1013
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

و 10، 7، 6، 3، 2فصل هاي 
 مطالعه شود11

 فرهنگ صبا
        ،كالنتري

 زاده عبداله

برنامه ريزي فضايي و آمايش 
 سرزمين

نظريه هاي برنامه ريزي   1216740 2
 فضايي

 7و  5، 4، 3، 2فصل هاي 
 مطالعه شود

 آراد
 ،ميرنجف موسوي
 باقري كشكولي

روشهاي تحليل جمعيت در 
 برنامه ريزي شهري و منطقه اي

2 1216741  آمايش جمعيتي و جوامع

 حذف مي باشد. 1فصل 
جهاد دانشگاهي 
 واحد خوارزمي

1216742 2 اقتصاد فضا منافي آذر، جالليان آمايش اقتصادي سرزمين 
 (تجربه هاي جهاني)

 طحان ---
 -آرام ابراهيمي

 احسان پاشانژاد

آمايش سرزمين در نظام 
ريزي و مديريت كشور: برنامه 

سلسله نشست هاي تخصصي 
 برنامه ريزي آمايش سرزمين

2 1216743
 

 آمايش سرزمين در ايران
 

 حسين آرامي الگوي پيشرفت ---
آمايش سرزمين، تحليل پيشينه 

 و تجربيات در ايران
  

  

     )121116( ريزي درسيبرنامه -1015

  

  )122917( تاريخ گرايش تاريخ اسالم -1017
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

  فلسفه تاريخ  1229067  2 فلسفه تاريخ  سيد ابوالفضل رضوي  پيام نوردانشگاه   --- 
فقط دو بخش آخر شامل 
النصوص التاريخيه مرحله 

الماجيستر و النصوص الجغرافيه 
التاريخيه مرحله الماجيستر 

  مطالعه شود.

منتخب النصوص التاريخيه و   نوراله كسايي  سمت
(قرائت متون  زبان عربي  1229068  2  الجغرافيه

  تاريخي به زبان عربي)

كتاب تا پايان قسمت از ابتداي 
تاريخ سياسي اسالم سيره   رسول جعفريان  دليل ما  باشد.ميچهارم حذف 

  سيره نبوي  1229150  2  1رسول خدا(ص) جلد

 سمت .باشدكتاب حذف مي 2بخش
 /مكيمحمدكاظم

 محمد سپهري
تمدن اسالمي در عصر 

 عباسيان
2 1229074 

فرهنگ  تاريخ تمدن و
 اسالمي

  

 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات
منابع درسي (فارسي يا نام 

 انگليسي)

تعداد 
واحد  نام درس كد درس

و  10، 7، 6، 5، 3، 2فصل هاي 
ريزي برنامهاصول و مفاهيم   اجارگاه كورش فتحي و  علم استادان  مطالعه شود. 11

ريزي اصول و مباني برنامه 1211533  2  درسي
  درسي

        8و  7، 4، 2 فصل هاي
 نور پيامدانشگاه   مطالعه شود.

كريستينا ، لورن بلكستر
 /ملكم تايت، هيوز

عيسي ، ابوالفضل فراهاني
  ،زادهابراهيم
  سرمدي محمدرضا

  چگونه تحقيق كنيم

هاي تحقيق در برنامه روش 1211534  2
  درسي

  گاهآ  مطالعه شود. 6و  4 فصل هاي
عباس ، زهره سرمد

  ،بازرگان
  الهه حجازي

  روش تحقيق در علوم رفتاري

         –نسيم سعيد   نور دانشگاه پيام  --- 

  فروزان ضرابيان
نظريه هاي يادگيري و الگوهاي 

هاي يادگيري و نظريه 1211535  2  تدريس
  الگوهاي تدريس

          5و  3 ،2 فصل هاي
الگوها ، (مفاهيم يآموزشارزشيابي  بازرگانعباس   سمت  .باشدميحذف 

هاي ارزشيابي اصول و روش 1211536  2  عملياتي) و فرآيند
  برنامه درسي
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  11صفحه 

  )122913( تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي -1018
 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 فلسفه تاريخ  1229067  2  فلسفه تاريخ  سيد ابوالفضل رضوي  پيام نوردانشگاه   --- 

فقط دو بخش آخر شامل 
النصوص التاريخيه مرحله 

الماجيستر و النصوص الجغرافيه 
الماجيستر  التاريخيه مرحله

  مطالعه شود.

 نوراله كسايي تمس
منتخب النصوص التاريخيه و 

 الجغرافيه
(قرائت متون زبان عربي  1229068  2

 )تاريخي به زبان عربي

بخش فرجام روزگار ساسانيان 
تا پايان بخش موالي و 

  شود. ها مطالعهنهضت
       عبدالحسين   اميركبير

 زرين كوب
  1229069  2 تاريخ ايران بعد از اسالم

نقد و بررسي تاريخ ايران از 
سقوط ساسانيان تا آغاز 

 عباسي خالفت

 سمت كتاب حذف مي باشد. 2بخش
 محمد كاظم مكي/
 محمد سپهري

            تمدن اسالمي در
 عصر عباسيان

2 1229074 
فرهنگ  تاريخ تمدن و
 اسالمي

  )122080( تاريخ گرايش تاريخ تشيع -1019
 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 9، 8، 7، 6، 4، 3، 2فصل هاي 
 مطالعه شود. 10و 

دفتر نشر فرهنگ 
 اسالمي

سيد محمدحسين 
 جعفري

 تشيع در مسير تاريخ 2  1220403  تاريخ پيدايش تشيع مفهوم و

پژوهشگاه حوزه   --- 
  و دانشگاه

محمدي، رمضان 
محمد رضا هدايت 
پناه، رسول قليچ، 
رحمت اهللا بانشي، 

حسين مرادي نسب، 
حسين حسينيان 

  مقدم

) سيره و 2تاريخ اسالم (
زندگاني ائمه (ع) (جلد اول) از 
  امام علي(ع) تا امام صادق(ع)

  1سيره ائمه   1220405  2

  مطالعه شود. 2و  1فصل هاي 
پژوهشگاه تاريخ 

         و سيره 
  اهل بيت(ع)

 -محمد علي چلونگر
سيد مسعود 
  شاهمرادي

  1تاريخ سياسي شيعه   1220409  2  دولتهاي شيعي در تاريخ

، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2فصل هاي 
         13و  12، 11، 10، 9

  مطالعه شود.
  حسن حضرتي  لوگوس

          روش پژوهش در 
تاريخ شناسي با تجديد نظر و 

  اضافات
  شناسي تاريخي روش  1229125  2

  )122077(تاريخ و تمدن ملل اسالمي  -1020
 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 سمت --- 
        غالمحسين 
  زرگري نژاد

  تاريخ تحليلي اسالم از بعثت 
 1220684 2  تا غيبت

ظهور تاريخ تحليلي اسالم از 
 اسالم تا سقوط امويان

تا آخر جزوه  32از صفحه 
  مطالعه شود.

  پيام نوردانشگاه 
مهدي عبادي و 
مجتبي سلطاني 

 احمدي

        جزوه تاريخ علوم در
 تمدن اسالمي

2 1220685 
          تاريخ علوم در 

 1تمدن اسالمي 

 زينب فضلي  پيام نوردانشگاه  --- 
  جزوه جغرافيا نگاري در 

 جهان اسالم
2 1220686 

جغرافياي تاريخي جهان 
 اسالم

 --- 

مركز مطالعات 
فرهنگي شهر تهران 

سازمان فرهنگي 
هنري شهرداري 

 تهران

ماجد عرسان 
          كيالني/ 

 بهروز رفيعي

        سير آراي تربيتي در
 تمدن اسالمي

2 1220687 
تاريخ تعليم و تربيت در 

 اسالم
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  12صفحه 

  )121164(و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه  -1021
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 11و  8، 6، 5، 4، 3فصل هاي 
 مطالعه شود.

 پيام نور دانشگاه

 -محمدرضا سرمدي
     -عباس محمدي
 عباس شكاري

مكاتب فلسفي و آراي تربيتي 3  1211201 
نظريات تربيتي مكاتب 

 فلسفي

        8و  7، 4، 2فصل هاي 
 دانشگاه پيام نور  مطالعه شود.

 -لورن بلكستر
 -كريستينا هيوز 
 ملكم تايت/

 -ابوالفضل فراهاني
 -عيسي ابراهيم زاده
  محمدرضا سرمدي

  چگونه تحقيق كنيم

 -روش هاي تحقيق كيفي  1211755 3
  فلسفي

 آگاه  مطالعه شود. 6و  4فصل هاي 

     -زهره سرمد
 -عباس بازرگان
  الهه حجازي

  روش تحقيق در علوم رفتاري

 مدرسه  .مي باشدحذف  5فصل  نگاهي دوباره به تربيت   خسرو باقري
  تعليم و تربيت اسالمي 1211756 2  اسالمي (جلد اول)

  

  )121162(ي آموزشتحقيقات  -1022
 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

                5و  3، 2فصل هاي 
 مي باشد. حذف 

 بازرگانعباس  سمت
ارزشيابي آموزشي (مفاهيم، 

 الگوها و فرايند عملياتي)
2  1211727  ارزشيابي آموزشي

 آييژ ---
 كوروش فتحي و

 اجارگاه

   نياز سنجي آموزشي 
 (الگوها و فنون)

نيازسنجي آموزشي و   1211728  2
 پژوهشي

و  7، 6، 5، 4، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 8

 آگاه

     -زهره سرمد
      -عباس بازرگان
 الهه حجازي

          روش تحقيق در 
 علوم رفتاري

2  1211731  پژوهش هاي كمي

  
  )121117(ي آموزشتكنولوژي  -1023

 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات
نام منابع درسي (فارسي يا 

 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 سمت  .باشدميحذف  6و  1 فصل هاي
جي پي ميلر/محمود 

   هايرويكردها و نظريه 1211537  2  هاي برنامه درسينظريه  مهرمحمدي
  برنامه درسي

، 13، 12، 11، 10، 9، 8فصل هاي 
14 ،15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،
 مطالعه شود. 24و  23، 22، 21

  

  ،مهران فرج اللهي  نور دانشگاه پيام
  كيامهدي معيني

طراحي آموزش و يادگيري در 
هاي يادگيري كاربرد نظريه 1211538  2  عصر ديجيتال

  مجازي آموزشدر 

 نور دانشگاه پيام  --- 
مهران فرج اللهي و 

  همكاران
عصر اطالعات  يادگيري از دور در

نظام جامع يادگيري  1211539  2  و ارتباطات
  الكترونيكي

              5و  4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مي باشد. حذف 

  
مواد و ز طراحي و آشنايي با مراك  محمدرضا افضل نيا سمت

 1211540  2  منابع يادگيري
 :مديريت مراكز يادگيري

ي و آموزشواحدهاي 
 كارآموزي
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  13صفحه 

  )122710(جامعه شناسي  -1024
 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

  ني  --- 

       تيم ديليني/
    -بهرنگ صديقي

 -مترجم)(وحيد طلوعي
عاطفه يزدان پناه 

  (ويراستار)

هاي كالسيك جامعه نظريه
 شناسي

2  1227070 
  )1جامعه شناسي (هاي بينش

          (تاريخ تفكرات 
  جامعه شناسي)

  جامعه شناسي جوانان ايران  محمد سعيد ذكايي آگاه  --- 

         7و  4، 3، 2، 1فصل هاي   جامعه شناسي جوانان 1227109  2
 مطالعه شود.

  
 ني

   /برنهارد شفرز
  كرامت اهللا راسخ

 مباني جامعه شناسي جوانان
  ايران

نور دانشگاه پيام  ---  مرتضي 
  گلپايگانينوربخش

         مفاهيم اساسي در 
  زبان تخصصي 1212209  2  علوم اجتماعي

  توسعه اجتماعي اقتصادي 1227071  2  توسعه و نابرابري محمد جواد زاهدي مازيار  --- 

  /دانيلين لوزيك  اميركبير مطالعه شود. 5و  2،1 فصل هاي
  سعيد معيدفر

نو در تحليل مسائل نگرشي 
 اجتماعي

  
جامعه شناسي مسائل  1227111  2

  اجتماعي
  تهران  --- 

 مارتين، رابينگتنارل
  /واينبرگ

صديق  اهللارحمت 
  سروستاني

رويكردهاي نظري هفتگانه در 
  بررسي مسائل اجتماعي

  )121623(فضايي  -جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش برنامه ريزي كالبدي -1025
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 سمت ---
 -يزدي  پاپلي

 ابراهيمي
1216729  2 نظريه هاي توسعه روستايي و نظريه هاي  ديدگاهها

 برنامه ريزي و توسعه

دانشگاه پيام نور ---  طالشي، عزيزپور
كالبدي برنامه ريزي جزوه 

1216734  2 سكونتگاههاي روستايي
          اصول و روشهاي
فضايي _برنامه ريزي كالبدي

 سكونتگاههاي روستايي
 

 بنياد مسكن مطالعه شود. 3فصل 
 ،افتخاري بدري،

 سجاسي
بنيانهاي نظريه اي برنامه ريزي 

 كالبدي مناطق روستايي

-- - 
جهاد دانشگاهي 

 اصفهان
-غفاريسيد رامين 

 مرتضي قائد اميني
برنامه ريزي حمل و نقل و 
 طراحي شبكه معابر روستايي

2  1216735 برنامه ريزي حمل و نقل 
 روستايي

و  127تا صفحه  101از صفحه 
حذف  189تا صفحه  146صفحه 

 .مي باشد
 عباس سعيدي مهر مينو

 -روابط و پيوندهاي روستايي
1216736  2 شهري در ايران         روابطتحليل فضايي 

 شهر و روستا

 نظريه هاي شهر و پيرامون سناجردي -پاپلي سمت مطالعه شود. 8و  7، 6فصل هاي 

  )121622(جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستايي  -1026
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس درس كد

 سمت ---
 -يزدي  پاپلي

 ابراهيمي
1216729 2 نظريه هاي توسعه روستايي    ديدگاههاو نظريه هاي

 برنامه ريزي و توسعه

دانشگاه پيام نور --- يگانه موسوي 
 جهرمي

1216737 2 مباني علم اقتصاد  مباني علم اقتصاد

 دانشگاه تهران مطالعه شود. 3و  2فصل هاي 
لنگرودي ، مطيعي 

 شمايي

توسعه و كشاورزي پايدار (از 
1216738 2 ديدگاه اقتصاد روستايي)  توسعه پايدار كشاورزي

 علي شكوري سمت ---
سياستهاي توسعه كشاورزي 

 در ايران

 رضواني دانشگاه تهران ---
توسعه گردشگري روستايي با 
 رويكرد گردشگري پايدار

2 1216739 برنامه ريزي گردشگري 
 روستايي
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  14صفحه 

  )121628(ريزي روستايي گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي جغرافيا و برنامه -1027
مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات نام منابع درسي (فارسي يا انگليسي) تعداد 

 واحد
 نام درس كد درس

 ---   سمت
 -يزدي پاپلي

 ابراهيمي
 هاي توسعه روستايينظريه     هاي و نظريه هاديدگاه  1216729  2

 برنامه ريزي و توسعه 

جمعه محمود   سمت  مطالعه شود. 6و  2، 1 فصل هاي
  پور

برنامه ريزي محيطي و پايداري 
اي (اصول و شهري و منطقه

هاي محيطي ها و شاخصروش
مديريت توسعه پايدار   1216731  2  پايداري سرزمين)

  محيطي در نواحي روستايي

بدري، افتخاري،    مسكن بنياد  مطالعه شود. 3فصل 
  سجاسي

اي برنامه ريزي بنيانهاي نظريه
  كالبدي مناطق روستايي

 ---  دانشگاه پيام نور  حقوق و قوانين روستايي  موسوي ،طالشي   حقوق و قوانين روستايي  1216732  2

    و بخش سوم شامل 2فصل 
صفحات (12و  11، 10 فصل هاي

 ) مطالعه شود.411تا  302

 –دانشگاه تهران 
هاي محلي، اداره امور حكومت  مقيمي  سمت

 هامديريت شوراها و شهرداري مديريت نهادهاي محلي در   1216733  2
 نواحي روستايي

 مطالعه شود. 3و  2 فصل هاي  ،عظيمي آملي  سمت
  افتخاري

مديريت (حكمروايي روستايي
 توسعه پايدار)

  )121633( گرايش آمايش شهري ريزي شهريجغرافيا و برنامه -1028
  نام ناشر مالحظات

 /نام مولف
 مترجم

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

( از ابتدا تا  3تا آخر و فصل  2فصل 
 ) مطالعه شود.139آخر صفحه 

 سلطاني دانشگاه شيراز
         برنامه ريزي كاربري 

 زمين شهري
2 1216744  

تجربيات و ها، نظريه
      هاي فضايي در سياست

 ئيحسين شكو سمت مطالعه شود. 11و  4فصل هاي   برنامه ريزي شهري
در جغرافياي  ديدگاه هاي نو

 )جلد اول(شهري 

 6و  4، 1 فصل هاي ،مقدمه
كاربرد جغرافياي طبيعي در   رجائي  سمت  مطالعه شود.

  محيط طبيعي شهر  1216745 2  برنامه ريزي شهري و روستايي

 9و  6،  5،  3،  2،  1فصل هاي 
 مطالعه شود.

 غالمرضا كاميار  مجد مقررات توسعه شهري در   1216747 2  حقوق شهري و شهرسازي
 ايران و كشورهاي پيشرفته

 9و  8، 7، 6، 5فصل هاي 
 مطالعه شود.

 ئيحسين شكو گيتا شناسي
شه هاي نو در فلسفه اندي

 دوم )جغرافيا (جلد 
 مكتبهاي جغرافيايي 1216932 2

 حسين شكوئي  گيتا شناسي مطالعه شود. 6و  4فصل هاي 
يشه هاي نو در فلسفه اند

 )اول(جغرافيا جلد 

  )121624(ريزي شهري گرايش برنامه ريزي مسكن و بازآفريني شهري جغرافيا و برنامه -1029
  نام ناشر مالحظات

 /نام مولف
 مترجم

درسي (فارسي يا نام منابع 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 6و 4، 1مقدمه، فصل هاي 
 .مطالعه شود

 رجائي سمت
       كاربرد جغرافياي طبيعي در

 برنامه ريزي شهري و روستايي

 

2 1216745  محيط طبيعي شهر

 9و  6،  5،  3،  2،  1فصل هاي 
 مطالعه شود.

 مجد
غالمرضا 
 كاميار

 شهرسازيحقوق شهري و 
 

2 1216747 مقررات توسعه شهري در 
 ايران و كشورهاي پيشرفته

حسين شكوئي گيتا شناسي مطالعه شود. 6و  4فصل هاي  انديشه هاي نو در فلسفه جغرافيا 
 )1جلد (

 
2 1216932    9و  8، 7، 6، 5فصل هاي  مكتبهاي جغرافيايي

 مطالعه شود.
ئيحسين شكو گيتا شناسي در فلسفه جغرافيا انديشه هاي نو 

  (جلد دوم )
ئيحسين شكو سمت مطالعه شود. 11و  4فصل هاي  در جغرافياي  ديدگاه هاي نو

 )جلد اول(شهري 
 

2 
 

1216744
نظريه ها، تجربيات و 
       سياستهاي فضايي در 
 برنامه ريزي شهري

( از ابتدا تا  3تا آخر و فصل  2فصل 
 ) مطالعه شود.139آخر صفحه 

 برنامه ريزي كاربري زمين شهري سلطاني دانشگاه شيراز
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  15صفحه 

  )121634(ريزي شهري گرايش محيط زيست شهري جغرافيا و برنامه -1030

 نام ناشر  مالحظات
نام مولف/ 
 مترجم

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

( از ابتدا تا  3تا آخر و فصل  2فصل 
 ) مطالعه شود.139آخر صفحه 

 برنامه ريزي كاربري زمين شهري سلطاني دانشگاه شيراز

2 1216744  
نظريه ها، تجربيات و 
       سياستهاي فضايي در 
ئيحسين شكو سمت مطالعه شود. 11و  4فصل هاي  برنامه ريزي شهري

در جغرافياي  ديدگاه هاي نو
 )اول (شهري جلد

          6و 4، 1مقدمه، فصل هاي 
 .مطالعه شود

 رجائي سمت
    كاربرد جغرافياي طبيعي در

 برنامه ريزي شهري و روستايي
2  1216745   محيط طبيعي شهر

 9و  6،  5،  3،  2،  1فصل هاي 
 مطالعه شود.

 مجد
غالمرضا 
 كاميار

1216747 2 حقوق شهري و شهرسازي
مقررات توسعه شهري در 
 ايران و كشورهاي پيشرفته

        9و  8، 7، 6، 5فصل هاي 
 مطالعه شود.

ئيحسين شكو گيتا شناسي
انديشه هاي نو در فلسفه جغرافيا 

 (جلد دوم )
2  1216932  مكتبهاي جغرافيايي

حسين شكوئي گيتا شناسي مطالعه شود. 6و  4فصل هاي 
انديشه هاي نو در فلسفه جغرافيا 

 )اولجلد (

  

  )121618(تيكيژئوپلگرايش جغرافياي سياسي  -1031

  نام ناشر مالحظات
 /نام مولف
 مترجم

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

و از  93تا صفحه  1صفحه  از
 168تا صفحه  103صفحه 

 .مطالعه شود

 سمت
پور  مهدي

 طاهري

روشهاي تصميم گيري  كاربرد
 چند شاخصه در جغرافيا

2  1216633 
          ها و فنون  روش

 تصميم گيري

 --- 
پژوهشكده 

مطالعات راهبردي
- حافظ نيا 

 كاوياني راد
 فلسفه جغرافياي سياسي 2  1216941 

فلسفه و حكمت جغرافياي 
 سياسي

 7و  6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 .مطالعه شود

 پاپلي  نياحافظ  اصول و مفاهيم ژئوپليتيك 2  1216943 
 اصول و تاريخ تحوالت،

 مفاهيم ژئوپليتيك

  
  )121625(مطالعات ايرانجغرافياي سياسي گرايش  -1032

 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات
نام منابع درسي (فارسي يا 

 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

و  93تا صفحه  1صفحه  از
تا صفحه  103از صفحه 

 .مطالعه شود 168

 سمت  پور طاهري مهدي
تصميم گيري چند روشهاي  كاربرد

 شاخصه در جغرافيا
2  1216633   ها و فنون تصميم گيري روش

--- 
پژوهشكده مطالعات 

 راهبردي
 كاوياني راد-حافظ نيا   فلسفه جغرافياي سياسي 2  1216941 

            فلسفه و حكمت 
 جغرافياي سياسي

، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 .مطالعه شود 7و  6

 پاپلي  نياحافظ  مفاهيم ژئوپليتيكاصول و  2  1216943 
تاريخ تحوالت، اصول و مفاهيم 

 ژئوپليتيك
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  16صفحه 

  )122249(جمعيت شناسي  -1033

 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات
نام منابع درسي (فارسي يا 

 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

---  
         انتشارات 

  دانشگاه بوعلي
  حاتم حسيني

شناسي جمعيت درآمدي بر 
اقتصادي اجتماعي و تنظيم 

  (چاپ چهارم ويراست دوم)خانواده
  جمعيت و جامعه  1222270  2

  مهاجرت و شهرنشيني  1222271  2 مهاجرت  زنجاني اهللاحبيب   سمت  ---

، 7، 6، 5، 4، 3فصل هاي 
 مطالعه شود. 10و  9

  
  علمي

       /جورج ريتزر

  محسن ثالثي
هاي جامعه شناسي در دوران نظريه

  معاصر
2  1222272  

  هاي اجتماعي دركاربرد نظريه
  جمعيت شناسي

 جمعيت و برنامه ريزي توسعه  1222274  2  جمعيت و برنامه ريزي توسعهجزوه  گروه علوم اجتماعي  دانشگاه پيام نور  ---

  )121412(حسابداري  -1034

 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات
نام منابع درسي (فارسي يا 

 انگليسي)
تعداد واحد  نام درس كد درس

  حسابرسي پيشرفته  1214120  2  هاي حسابرسينظريه  جواد رضازاده  ترمه ---

 11و  10، 9 فصل هاي
  .باشدميحذف 

  دانشگاه انتشارات 
  عالمه طباطبايي

  حسابداري بخش عمومي  1214116  3  حسابداري پيشرفته بخش عمومي  باباجانيجعفر 

، 6، 5، 4، 3، 2فصل هاي 
  مطالعه شود. 9و  8 ،7

  كتاب مهربان نشر
    محمدرضا نيكبخت، 

  زهرا ديانتي
  حسابداري مديريت  1214117  3 حسابداري مديريت

  ) 121414(حسابرسي  -1035

 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات
نام منابع درسي (فارسي يا 

 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 7و  6

 نگاه دانش

، ساسان مهراني
غالمرضا كرمي، سيد 
 مصطفي سيد حسيني

 3 1تئوري حسابداري 
1214137  

 
 تئوري هاي حسابداري

آخر  تا 333از صفحه 
 كتاب حذف مي باشد.

 سازمان حسابرسي
        -ناصر آريا 

 فرقان دوست حقيقي

حسابرسي كامپيوتري و فن آوري 
 181شماره  اطالعات نشريه

3 
1214138  

 
حسابرسي سيستم هاي كامپيوتري

، 8، 7، 6، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود 11و  10، 9

، نعيمه بياتمهدي مرادي مرنديز مشهد  3 سيستم هاي اطالعاتي حسابداري
1214131  

 
 سيستم هاي اطالعاتي حسابداري

  )122330(الملل حقوق بين -1036
 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 عباسعلي عميد زنجاني سمت تا آخر كتاب مطالعه شود. 2از فصل 
      حقوق تعهدات فقه سياسي،
 ديپلماسي در اسالم بين المللي و

 حقوق بين الملل اسالمي 1223086 2

از  6، 5، 4، 3،  2از بخش اول گفتار
تا ابتداي ضميمه  13دوم گفتار بخش 

 مطالعه شود.

موسسه مطالعات و 
پژوهشهاي حقوقي 

 شهر دانش،
 جاودانه

 يوشيفومي تاناكا/
 آرمين طلعت

 حقوق درياها 1223087 2 حقوق بين الملل درياها

     13و  9، 6، 5، 4، 3فصل هاي 
 مطالعه شود.

 ميزان
 كريستيان تاموشات/
حسين شريفي طراز 

 كوهي
 نظام بين المللي حقوق بشر 1223092 2 بشرحقوق 

بخش سوم و چهارم و پنجم از عنوان 
اول و بخش دوم از عنوان دوم تا ابتداي 

 ساير اركان ملل متحد مطالعه شود.
 سازمانهاي بين المللي 1223096 2 حقوق سازمانهاي بين المللي ابراهيم بيك زاده مجد
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  )122332(حقوق جزا و جرم شناسي  -1037
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

از بخش دوم مجازات زندان و 
هاي نوين آن تا ابتداي فصل جايگزين

 نهم درمان مطالعه شود.

مركز نشر 
  محمد آشوري  1398جهش

      يا زندانهاي  جايگزين
آخرين (با بينابين هاي  مجازات

  ويراست دوم) -اصالحات
  1حقوق جزاي عمومي   1223106  2

         تا آخر كتاب  148از صفحه 
  آيين دادرسي كيفري  1223109  2 آيين دادرسي كيفري  رجب گلدوست  جنگل  مطالعه شود.

 دانشگاه پيام نور ---
         -منيؤمهدي م

 مژگان رامين نيا
 حقوق جزاي بين الملل 1223119 2 جزاي بين المللحقوق 

 مير محمد صادقي ميزان مي باشد.حذف  6و  5،  3فصل هاي 
حقوق كيفري اختصاصي جرايم 

 عليه اشخاص
 1حقوق جزاي اختصاصي 1223179 2

  )122333(حقوق خصوصي  -1038
 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 درسنام  كد درس

     از ابتداي كتاب تا ابتداي پرسشها 
  1حقوق مدني  1223145  2  سقوط تعهدات  شهيدي  مجد  مطالعه شود.

تا ابتداي فهرست تحليلي  3از فصل 
آيين دادرسي مدني (دوره   عبداله شمس  دراگ  .عنوان مطالعه شود

  آيين دادرسي مدني  1223143  2  جلد دوم پيشرفته)

پژوهشگاه حوزه و   ---
 ابراهيم عبدي پور  دانشگاه

تحليلي از حقوق  يمباحث
بورس و  ،تجارت(اوراق تجاري

كسب يا پيشه يا حق ،اوراق بهادار
  تجارت)

  حقوق تجارت  1223142  2

         10و  9، 8، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود.

 داوريهاي بين المللي 1223152 2 داوري تجاري بين المللي عبد الحسين شيروي سمت

  )121511(رفتار حركتي گرايش رشد حركتي  -1040
 كد درس  نام درس

تعداد 
 واحد

نام منابع درسي (فارسي يا 
  انگليسي)

  مالحظات  نام ناشر  مترجم /نام مولف

از  -يادگيري و كنترل حركتي 2 1215303 كنترل حركتي
 نظريه تا عمل

 /ويليام اچ. ادواردز
حيراني، جهانگيري، 

  وزيني طاهر
  مطالعه شود. 9و  6، 4، 3، 2فصل هاي   بامدادكتاب

 نمو انسان پس از تولد 2 1215305  رشد جسماني
  /دنجرفيلد -كليرسين

     - محمود شيخ
  پونه مختاري

 ‐‐‐  دانشگاه تهران

فيزيولوژي پيشرفته دستگاه  2 1215350 مباني عملكرد انسان
 اعصاب مركزي

       اسد، آقاياري، 
 ‐‐‐  دانشگاه پيام نور  فشي و شهسوار

  )121711(شناسي اسالمي گرايش روانشناسي مثبت گرا  روان -1042
 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

مرتضي ترخان و  ارجمند  مطالعه شود. 7و  3، 2 فصل هاي
  همكاران

اي بر روانشناسي مقدمه
  دين يروانشناس  1217285  2  دين

 پژوهشگاه حوزه و  مطالعه شود. 4و  3 فصل هاي
  دانشگاه

 -آذربايجاني مسعود
  درآمدي بر روانشناسي دين سيدمهدي موسوي

  حميد كمرزرين  نور دانشگاه پيام  .باشدميحذف  6و  5 فصل هاي
متون روان شناسي به زبان 

كارشناسي  -انگليسي 
  شناسيارشد رشته روان 

  زبان تخصصي  1217286  2

 دارالحديث  --- 

 و كيت هفرون
 /ايلونا بونيول

   محمدتقي تبيك و
  محسن زندي

 روانشناسي مثبت نگر،
ها و پژوهش ها،نظريه

  هاكاربست

(ضرورت روانشناسي  2 فصل هاي  كليات و مفاهيم  1217288  2
(امكان سنجي، تعريف،  3، اسالمي)

(روند و مراحل 4و  ماهيت و مباني)
         تدوين روانشناسي اسالمي)

  مطالعه شود.

پژوهشگاه حوزه و 
 دانشگاه

جمعي از 
نويسندگان زير 

  نظر
آيت ا... غروي و 
حجت االسالم 
  آذربايجاني

نگاهي به روانشناسي 
  اسالمي



 منابع آزمون/گروه علوم انساني -3جدول شماره                                                                                         )اول(نوبت  1401سال كارشناسي ارشد ناپيوسته هاي فراگير دفترچه راهنماي پذيرش دوره
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  )121719(شناسي باليني  روان -1043

 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات
منابع درسي (فارسي يا نام 

 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

  دهكردياكبريعلي مهناز  دانشگاه پيام نور  ---
ها، نظريه( رشد روانشناسي
  )هاآزمون و هاپژوهش

  پيشرفته رشد روانشناسي  1217265  2

 نظريه هاي شخصيت 1217076 2 نظريه هاي شخصيت مجيد صفاري دانشگاه پيام نور ---

  نره مانيا  ---

آلبري يان پ. ماركوس 
محدثه كاكو  /مونافو

  جويباري

مفاهيم كليدي در روانشناسي 
  سالمت

2  1217277  
روانشناسي پزشكي و 

  نوروپسيكولوژي

  

  )121718(شناسي تربيتي  روان -1045

 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات
نام منابع درسي (فارسي يا 

 انگليسي)

تعداد 

 واحد
 نام درس كد درس

               4و  3، 2فصل هاي 

 حذف مي باشد.

       دانشگاه 

   1395نور  پيام

  حسين زارع، اكبر رضايي،

  ييعلي مصطفا
  تربيتي يروانشناس  1217268  2  تربيتي يروانشناس

  خسرو باقري  1393مدرسه  --- 
نگاهي دوباره به تربيت 

  اسالمي(جلد اول)
2  7112172  

و تربيت اسالمي تعليم 

  پيشرفته

 ---  
       دانشگاه 

   1395نور  پيام

 اكبري علي مهناز

  دهكردي

 ،هانظريه( رشد روانشناسي

  )هاآزمون و هاپژوهش
  رشد هاينظريه  2701217  2

  
  )121715(روان شناسي شخصيت  -1046

 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات
نام منابع درسي (فارسي يا 

 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 8و  7، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود.

  
  ارجمند

هكسما /  -سوزان نولن
  دليرمجتبي رفيعي و حسن 

اتكينسون و زمينه روانشناسي 
  هيلگارد

  انزدهمشويراست  )(جلد اول
2  1217339  

روانشناسي عمومي 
  پيشرفته

 دانشگاه پيام نور  --- 
مهناز علي اكبري 

  دهكردي
ها، نظريه(روانشناسي رشد 

  ها)ها و آزمونپژوهش
  روانشناسي رشد  1217340  2

و  15، 14، 13، 2فصل هاي 
 .مي باشدحذف  16

  
  آييژ

لورانس . اي 
محمدجعفر پروين/
  كديور پروين جوادي و

  1217342  3  )ها و پژوهشنظريه(شخصيت 
ها و بررسي تفصيلي نظريه
  مكاتب شخصيت
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  )      121720(روان شناسي عمومي  -1047

 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات
نام منابع درسي (فارسي يا 

 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 12و فصل  5و  3، 2، 1بخش 
  مطالعه شود. 6از بخش 

  رشد
 -اسميت -اتكينسون

 هوكسما/ براهني و همكاران

  متن كامل زمينه روانشناسي هيلگارد

 )تك جلدي(
  روانشناسي عمومي پيشرفته  1217071  3

نور دانشگاه پيام ---
 اكبري علي مهناز

 دهكردي

 و هاپژوهش ها،نظريه( رشد روانشناسي
  )هاآزمون

  روانشناسي رشد پيشرفته  2121707  2

             6و  5 فصل هاي
  باشد.حذف مي

  حميد كمرزرين  نور دانشگاه پيام
  روانشناسي به زبان انگليسيمتون 

  كارشناسي ارشد رشته روان شناسي
  متون تخصصي  1217070  2

  

  )121733(كودكان استثنايي  آموزششناسي و  روان -1048
نام منابع درسي (فارسي يا انگليسي) مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

---    دانشگاه تهران
           ،احمد به پژوه
 هادي هاشمي

طبقه بندي ي (تعريف، ذهن يماندگ عقب
 10هاي حمايتي) ويرايش و نظام

         ويرايش انجمن   جديدترين
  عقب ماندگي ذهني آمريكا

2  1217336  
هوش و عقب ماندگي ذهني 

  (كودني)

 8و  4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود.

  
  تيمورزاده

   ،حامدرضا گودرزي
  كريم دلبري

مشاوره ژنتيك براي عموم (هر آنچه 
همه مردم حتي پزشكان بايد درباره 

  آشنايي با اصول ژنتيك  1217367  2  مشاوره ژنتيك بدانند)
 18و  11، 4، 3، 2، 1فصل هاي 

  مطالعه شود.
  ها)كودكان استثنايي (سندرم  فريدون يارياري  ارجمند

  نور دانشگاه پيام  ---
 اكبري علي مهناز

  دهكردي
 و هاپژوهش ،هانظريه( رشد روانشناسي

  )هاآزمون
  رشدي هاهينظر  3721217 2

  
 

    )121214 ( گرايش اجتماعيشناسي زبان -1051  

 كد درس  نام درس
تعداد 
 واحد

نام منابع درسي (فارسي يا 
  انگليسي)

  مالحظات  نام ناشر  مترجم /نام مولف

فارسي( واژگان و دستور زبان  2 1212219 ساخت زبان فارسي (ارشد)
 )2پيوندهاي ساختي) (ويراست 

  سمت  مهدي مشكوة الديني
و  8، 7، 6، 5، 4فصل هاي 

  .مي باشدحذف  9

 Morphology Francis Katamba MacMillan 2 1212391 صرف
، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 

 مطالعه شود. 11و  8، 7

  معني شناسي
  

1212497 2 
 مقدمه اي بر معناشناسي شناختي

          -بلقيس روشن
  ليال اردبيلي

  علم
        3و  2، 1فصل هاي 

  مطالعه شود.

Semantics ‐ ويراست سوم   John Saeed 
Blackwell 

Publishing 

 6و 5، 3، 1فصل هاي 
 مطالعه شود.
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  )121229(زبان و ادبيات انگليسي  - 1052
مالحظات  مترجم /نام مولف  نام ناشر

درسي (فارسي يا نام منابع 
 انگليسي)

تعداد 
واحد  نام درس كد درس

مطالب زير از منبع مذكور مطالعه 
  شود:
century:  th١٧Early  -1

Introduction
٢- John Donne The good 
Morrow The Canonization 
A Valediction: of Weeping
From Holy Sonnets: Thou 
hast  made me… / Death be 
not Proud…
٣- Ben Johnson Volpone 
Song: To Celia
To Heaven
٤-Andrew Marvel To his 
Coy Mistress The Garden
٥- John Milton Lycidas 
Paradise lost (Book ١)

 th١٨Restoration and the  -٦
Century: Introduction
٧- John Dryden 
Absalom and Achitophel: A 
poem
Mac Flecknoe
٨- John Bunyan The 
Pilgrim’s Progress
٩- William Congreve The 
Way of the  World
١٠- Jonathan Swift

Gulliver’s Travels،Part ١
١١- Alexander Pope An 
Essay on Criticism An 
essay on Man
١٢- Samuel Johnson The 
Vanity of Human Wishes 
The Preface to 
Shakespeare 

WWW. Norton Green Blat 

The Norton 
Anthology of English 

Literature  
  (جلد دوم دوره دوجلدي)

ويرايش هشتم. چاپ اصلي 
 (اوريجينال)

  ادبيات قرن هفده و هجده 1212277  2
  

 ---  Longman  Anthony 
Burgess  English literature 2  1212279 شناخت ادبيات  

 ---  

١ -Create 
Space 

Independent 
Publishing 

Platform  
٢- 

Reclam،Keipzig
٣ -Create 

Space 
Independent 

Publishing 
Platform  

٤- Perfection 
Learning 

٥ -Creative 
Education 

٦  -AGS 
Secondary 

٧ -David 
R.Godine 
Publisher  

٨ -Routledge 

١ -James Joyce  
٢ -Catherine، 

Mansfield 
٣ -Edgar Allen 

Poe 
٤ -William 

Faulkner  
٥  -Alber Camus 
٦ -Chekhov  
٧ -Jorge Luis  

Borges 
٨ -Ian Reid 

١ -The Dead  
٢ -Miss Brill  
٣ -The Cask of 

Amontillado  
٤- Barn Burning  
٥- The Guest   
٦- Gooseberries  
٧- The Library of Babel   
٨ -The Short 

Story،(Theory) 

  داستان كوتاه 1212280  2

1- A Street Car Named 
Desire 
2- End Game 

3- HEDDA GABLER 

4- The Homecoming 

5- Cloud Nine

6- No Exit 

7- Who's Afraid of 
Virgina Woolf 

  .مطالعه شود

Facts on File Burt Drama١٠٠  2  1212290 نمايشنامه معاصر انگليسي  
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  21صفحه 

  )121340(زبان و ادبيات فارسي  -1053
 كد درس  نام درس

تعداد 
 واحد

نام منابع درسي (فارسي يا 
  انگليسي)

  مالحظات  نام ناشر  مترجم /نام مولف

نظريه ونقد ادبي درسنامه اي  2 1213337 نظريه ها و نقد ادبي
 ميان رشته اي(جلد اول)

  سمت  حسين پاينده

تا  25: صفحه 1سخن آغازين، فصل 
فصل ،  68تا صفحه 55و صفحه  46صفحه

تا  114، صفحه 105تا صفحه 69: صفحه 2
، 154تا صفحه  152و صفحه118صفحه 

، صفحه 227تا صفحه 155: صفحه  3فصل 
(چگونه نقد روايت شناختي بنويسيم)تا 238

، 298تا صفحه  296و صفحه  246صفحه 
، صفحه 330تا صفحه 299: صفحه  4فصل 

تا  369و صفحه  340تا صفحه 337
  .مطالعه شود 370صفحه

ساخت دستوري زبان 
 ساخت دستوري زبان فارسي 2 1213338  فارسي

علي كريمي 
      فيروزجائي،

  مهدي سبزواري
 ‐‐‐  دانشگاه پيام نور

شرح و تفسير شاهنامه  2 1213434 ) شاهنامه1متون نظم(
 فردوسي

جهاد دانشگاهي   علي محمد پشت دار
  البرز(خوارزمي)

تا (  240از اول كتاب تا پايان صفحه 
  .پايان داستان منوچهر ) مطالعه شود

  )121669(ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط  -1057
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 سمت ---
ريچارد جي چورلي و 

مقيمي -ديگران/معتمد 
اول  ژئومورفولوژي جلد

 (ديدگاهها)
2 1216884  

 

انديشه هاي نظري در 
 جغرافيا و ژئومورفولوژي

 سمت ---

استانلي -ريچارد چورلي 
ديويد اي  -آلفرد شوم

مقيمي -معتمد سودي/

  ژئومورفولوژي(زمين شناسي) 
 دومجلد 

2 1216887  
 

         ژئومورفولوژي و 
 سنگ شناسي

   4و 3، 2از بخش دوم فصل هاي 
 مطالعه شود.

 دانشگاه اصفهان
محمدحسين رامشت، 

 شاه زيدي

     كاربرد ژئومورفولوژي در
 ،منطقه برنامه ريزي(ملي،

 اقتصادي،توريسم)

2 1216894 
ژئومورفولوژي و آمايش 
 فضاهاي شهري و روستايي

  )122414(شناسي گرايش مديريت اطالعات  علم اطالعات و دانش -1058
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
واحد  نام درس كد درس

 سمت  --- 
محسن نوكاريزي و 

آشنايي با اطالعات و ارتباطات  نارمنجي مباني علم اطالعات و   1224184  2
  شناسيدانش

 پيام نوردانشگاه   --- 
سعيد غفاري، علي 
 بيراوند، سپيده قلم باز

جامعه اطالعاتيكتابخانه ها و  ها و جامعه كتابخانه  1224185  2
  اطالعاتي

دانشگاه علوم   --- 
 پزشكي همدان

، عليجاني، شريف مقدم
خاصه و مختاري، اميري   اقتصاد اطالعات  1224186  2 اقتصاد اطالعات

 بازاريابي اطالعات 1224187 2 خدماتبازاريابي   امير اخالصي  علمي  --- 

  )122416(شناسي گرايش مديريت كتابخانه هاي دانشگاهي  علم اطالعات و دانش -1059
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
واحد  نام درس كد درس

 سمت ---
محسن نوكاريزي و 

 نارمنجي
آشنايي با اطالعات و ارتباطات 2 1224112 

 
علم اطالعات مباني كتابداري و

 پيام نوردانشگاه  ---
سعيد غفاري، علي 
بيراوند، سپيده قلم باز  1224185 2 كتابخانه ها و جامعه اطالعاتي

 
 كتابخانه ها و جامعه اطالعاتي

.مي باشدحذف  10و  6، 5، 4فصل هاي   دانشگاه پيام نور
 -سيدعلي اكبر احمدي

 علي صالحي
1224254 2 مديريت دانش  دانش سازمانيمديريت 

 دبيزش ---
سعيد غفاري، مريم 
 محمدزاده هروي

ساختار مواد آرشيوي: توصيف، 
 رده بندي نويسي، فهرست

2 1224278  مديريت اسناد و آرشيو
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  22صفحه 

  )122419( ديجيتالشناسي گرايش مديريت كتابخانه هاي  علم اطالعات و دانش -1060
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

درسي (فارسي يا نام منابع 
 انگليسي)

تعداد 
واحد  نام درس كد درس

 سمت ---
محسن نوكاريزي و 

 نارمنجي
1224128 2 آشنايي با اطالعات و ارتباطات          مباني علم اطالعات و 

 دانش شناسي

 نرگس نشاط سمت ---
نظامهاي همكاري در كتابخانه ها 

 سانير اطالع و مراكز
2 1224129 محيط ديجيتال اشتراك منابع در

 چاپار .مي باشدحذف  11فصل 

اندرو وايت و اريك ج. 
كمال/رضا رجبعلي 
بيگلو و علي اكبر خاصه

سنجش منابع و نظامهاي 
الكترونيكي براي متخصصان 
 كتابداري و اطالع رساني

2 1224132 
 

كتابخانه هاي  مجموعه سازي در
 ديجيتال

 دانشگاه پيام نور ---
سعيد غفاري، علي 
بيراوند، سپيده قلم باز 1224133 2 كتابخانه ها و جامعه اطالعاتي  كتابخانه ها و جامعه اطالعاتي

  )122426(هاي عمومي علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مطالعات كتابخانه -1061    
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 درس نام كد درس

محسن نوكاريزي و   سمت  --- 
مباني كتابداري و علم  1224112  2 آشنايي با اطالعات و ارتباطات   نارمنجي

  اطالعات

 /متيوز .جوزف آر دانشگاه شهيد چمران   --- 
  عبدالحسين فرج پهلو

ريزي و مديريت راهبردي برنامه
 هادر كتابخانه

2  1224116 ريزي خدمات طراحي و برنامه
  فرانهادي

1224117  2 مرجع شناسي اسالمي افشين موسوي چلك  كتابدار  ---  منابع و خدمات اطالعاتي علوم 
 اسالمي و انساني 

 دانشگاه پيام نور ---
سعيد غفاري، علي 
 بيراوند، سپيده قلم باز

كتابخانه ها و جامعه اطالعاتي   ها و جامعه اطالعاتيكتابخانه 1224113  2

  )122127(گرايش اقتصاد اسالمي علوم اقتصادي  -1062
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 --- 
پژوهشگاه فرهنگ و 

 انديشه اسالمي
 حسن ميرمعزي

 

اقتصاد كالن با رويكرد اسالمي
 

3 
 

1221206 
 

 اقتصاد كالن

 

      7و 6، 5، 4فصل هاي 
 مطالعه شود.

 اقتصادسنجي 1221207 3 اقتصاد سنجي ميانه صمدي دانشگاه پيام نور

  )122129(علوم اقتصادي گرايش اقتصاد انرژي  -1063
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 5و  4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود.

 رسا
هندرسن كوانت/ 
 قره باغيان، پژويان

تئوري اقتصادخرد (تقرب رياضي)  اقتصادخرد 1221238  4

     7و  6، 5، 4فصل هاي 
 مطالعه شود.

 3 اقتصاد سنجي ميانه صمدي دانشگاه پيام نور
  

1221239  
 

 اقتصادسنجي

  )122130(علوم اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيك  -1064
 مترجم /نام مولف  ناشرنام  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 5و 

 رسا
     هندرسن كوانت/ 
 قره باغيان، پژويان

تئوري اقتصاد خرد (تقرب 
 رياضي)

 اقتصاد خرد پيشرفته 1221228 4

و  6، 5، 4فصل هاي 
 مطالعه شود.  7

 اقتصاد سنجي 1221232 2 اقتصاد سنجي ميانه صمدي دانشگاه پيام نور
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  23صفحه 

  )122128(علوم اقتصادي گرايش بانكداري اسالمي  -1065
 نام ناشر  مالحظات

نام مولف/ 
 مترجم

نام منابع درسي (فارسي يا انگليسي) تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

پژوهشگاه فرهنگ   --- 
  اقتصاد كالن  1221206  3  اقتصاد كالن با رويكرد اسالمي  حسن ميرمعزي  و انديشه اسالمي

           بخش هاي ستاره دار 
 مي باشد. حذف 

 مسعود درخشان سمت
معادالت با  اقتصادسنجي:جلد اول، تك

            بخش هاي ستاره دار   اقتصاد سنجي مقدماتي 1221281 3 فروض كالسيك (بخش اول)
 مي باشد.  حذف

 مسعود درخشان سمت
معادالت با  اقتصادسنجي :جلداول ، تك

 فروض كالسيك (بخش دوم)

  
  )122131(هاي اقتصادي علوم اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستم -1066

 نام ناشر  مالحظات
نام مولف/ 
 مترجم

 نام منابع درسي (فارسي يا انگليسي)
تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

، 12، 11، 10، 9فصل هاي 
13 ،14 ،15 ،16 ،17 ،19 ،
 مطالعه شود. 24و  23، 20

 ني

ويليام اج 
   برانسون/

 عباس شاكري

 تئوري و سياستهاي اقتصاد كالن 4  1221131   اقتصادكالن

       7و  6، 5، 4فصل هاي 
  اقتصاد سنجي  1221277  3  اقتصاد سنجي ميانه  صمدي  دانشگاه پيام نور  مطالعه شود.

  
  )122132(علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي  -1067

 نام ناشر  مالحظات
نام مولف/ 
 مترجم

 نام منابع درسي (فارسي يا انگليسي)
تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

، 12، 11، 10، 9فصل هاي 
13 ،14 ،15 ،16 ،17 ،19 ،
 مطالعه شود. 24و  23، 20

 ني

ويليام اج 
   برانسون/

 شاكريعباس 

 تئوري و سياستهاي اقتصاد كالن 4  1221131   اقتصادكالن

    7و  6، 5، 4فصل هاي 
  اقتصاد سنجي  1221277  3  اقتصاد سنجي ميانه  صمدي  دانشگاه پيام نور  مطالعه شود.

 

  )123114(علوم سياسي  -1068
 نام ناشر  مالحظات

نام مولف/ 
 مترجم

 نام منابع درسي (فارسي يا انگليسي)
تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 كوير ---

كيت نش/ 
محمدتقي 
 دلفروز

جامعه شناسي سياسي معاصر: جهاني 
(ويراست دوم)شدن. سياست و قدرت 2 1231053 جامعه شناسي 

 سياسي(ارشد)

 دانشگاه پيام نور ---
محمدرضا 
 حاتمي

1231054 2 انقالب از ديدگاه اسالم

سمينار انقالب اسالمي 
بر ايران و بازتاب آن 

مسائل استراتژي منطقه و 
 جهان

 روزنه ---
محمد جعفري 

 هرندي

   فقها و حكومت: پژوهشي در تاريخ 
 فقه سياسي شيعه

3 1231055  فقه سياسي

 پرويز دليرپور پيام نوردانشگاه  --- 
       كاربرد نظريه هاي سياسي در 

 قرن بيستم
2 1231058 كاربرد نظريات سياسي در 

 قرن بيستم
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  24صفحه 

  )122031(علوم قرآن و حديث  -1070
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

(ازصفحه 6از جلد اول فصل 
) و از جلد دوم 418تا 295

تا  17(از صفحه 9فصل
 )مطالعه شود.138

 1220934 2 تفسير و مفسران محمد هادي معرفت تمهيد قم
روش ها و مكاتب تفسير 

 قرآن

 پيام نور دانشگاه ---
    سيد عبد المجيد 
 حسيني زاده هراتي

 )1تفسير قرآن كريم( 1220935 2 1تفسير قرآن 

فصل اول(وحي در قرآن و 
      منابع اسالمي) و فصل دوم
 ( اعجاز قرآن) مطالعه شود.

 سمت

 مجيد معارف، فتح اهللا
           نجارزادگان،

 محمد علي مهدوي راد

 )1علوم قرآني( 1220936 2 علوم قرآني

، بخش 1بخش مقدماتي فصل 
، بخش دوم فصل 4اول فصل 

.مطالعه شود 5 و4، 3، 2، 1هاي 
 تاريخ حديث 1220937 2 تاريخ عمومي حديث مجيد معارف كوير

  )122079(فقه و مباني حقوق اسالمي  -1071
 كد درس  نام درس

تعداد 
 واحد

نام منابع درسي (فارسي يا 
  انگليسي)

 /نام مولف
  مترجم

  مالحظات  نام ناشر

 2 1212249 زبان خارجي
Encyclopedia of Islam 

Essays on Major 
Concepts 

سعيدسبزيان ، 
 جمال نيكدست

  آدنا

ز عناوين مقاالت فقهي شامل: پنج عنوان ا
تا پايان  9صفحه  احكام (از ابتداي -1

فحه عقد (از ابتداي ص -2همان صفحه)، 
بيع (از ابتداي -  3)، 33تا پايان صفحه  28

فتوا  - 4)، 102صفحه تا پايان  97صفحه 
تا پايان صفحه  178حه (از ابتداي صف

تا  184فقه (از ابتداي صفحه  -5)، 183
  ) مطالعه شود. .201پايان صفحه 

 كتاب المكاسب (متن عربي) 4 1220369  1فقه استداللي 
شيخ مرتضي 

  انصاري

دارالحكمه 
يايكي از -(عالمه) 

  چاپ هاي موجود

از ابتداي كتاب البيع تا تنبيهات 
  المعاماله مطالعه شود.

 كنزالعرفان في فقه القرآن 2 1220370  آيات االحكام
فاضل المقدادابن 
  عبداهللا السيوري

موسسه النشر 
االسالمي قم يا 

هاي يكي از چاپ 
  موجود

از ابتدا تا پايان  "كتاب المكاسب  "مبحث 
مبحث دين ( يعني تا ابتداي بحث انواع 

النوع االول : رهن ... ) و  --- توابع دين
، از ابتداء تا پايان "كتاب النكاح  "مبحث 

في اباحه  "( به استثناي دو مبحث كوتاه 
  ) ، مطالعه شود. "نكاح االماء  "و  "المتعه 

 ‐‐‐  دانشگاه پيام نور  اكرم عبداهللا پور 1قواعد فقه  2 1220373  1 قواعدفقه

  )121518(و تندرستي  ورزشيفيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي  -1074
 كد درس  نام درس

تعداد 
 واحد

نام منابع درسي (فارسي يا 
  انگليسي)

  مالحظات  نام ناشر  مترجم /نام مولف

آناتومي و فيزيولوژي انسان 
 پيشرفته

آناتومي و فيزيولوژي انسان  2 1215512
 هولز

جي. باتلر، د. شي ير، ر. 
لوئيس / خسرو ابراهيم، 

         سيده مونا حسيني، 
  مجيد كوزه چيان

 ‐‐‐  حتمي

روش هاي پژوهش در 
 فيزيولوژي ورزشي

1215520 2 

روش تحقيق در فعاليت هاي 
 جسماني

توماس جري آر., نلسون 
             جك كي., 

 ./سيلورمن استفن جي
          -ابوالفضل فراهاني
            -فاطمه عبدوي

  مرتضي رضايي صوفي

         4و  3، 2، 1فصل هاي   دانشگاه پيام نور
  مطالعه شود.

        قواعد پژوهشگري در 
تربيت بدني (تجديد نظر 
شده) ويراست دوم نوبت 

 هشتم

  فراهاني و همكاران
تربيت پژوهشكده 

بدني و علوم ورزشي 
با انديشه هاي 

  حقوقي

 13، 12، 11، 10، 9فصل هاي 
  مطالعه شود. 18و 

استعداديابي ورزشي 
 استعداديابي در ورزش 2 1215523  پيشرفته

     اسفنديار خسروي زاده،
 ‐‐‐  سمت  علي خسروي زاده
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  )121528(فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي  -1075
 كد درس  نام درس

تعداد 
 واحد

نام منابع درسي (فارسي يا 
  انگليسي)

  مالحظات  نام ناشر  مترجم /نام مولف

آناتومي و فيزيولوژي انسان 
 پيشرفته

آناتومي و فيزيولوژي انسان  2 1215512
 هولز

جي. باتلر، د. شي ير، ر. 
لوئيس / خسرو ابراهيم، 

         سيده مونا حسيني، 
  چيانمجيد كوزه 

 ‐‐‐  حتمي

توسعه عوامل آمادگي 
 جسماني

آزمون، تجويز و نظارت بر  2 1215517
 آمادگي بدني

 ‐‐‐  دانشگاه پيام نور  اسد، نقيبي، شهسوار

روش هاي پژوهش در 
 فيزيولوژي ورزشي

1215520 2 

روش تحقيق در فعاليت هاي 
 جسماني

توماس جري آر., نلسون 
             جك كي., 

    استفن جي. /سيلورمن 
          -ابوالفضل فراهاني
            -فاطمه عبدوي

  مرتضي رضايي صوفي

مطالعه  4و  3، 2، 1فصل هاي   دانشگاه پيام نور
  شود.

        قواعد پژوهشگري در 
تربيت بدني (تجديد نظر 
شده) ويراست دوم نوبت 

 هشتم

  فراهاني و همكاران

پژوهشكده تربيت 
بدني و علوم ورزشي 

با انديشه هاي 
  حقوقي

 13، 12، 11، 10، 9فصل هاي 
  مطالعه شود. 18و 

  )121815(كارآفريني گرايش كسب و كار جديد  -1077

 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات
نام منابع درسي (فارسي يا 

 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 8و  7

  صفار
استيفن رابينز/سيد مهدي 
الواني، حسن دانايي فرد

تئوري سازمان: ساختار و 
 طرح سازماني

تئوري هاي مديريت پيشرفته 1218402 2

 13و  10، 9، 7، 6فصل هاي 
 حذف مي باشد.

 راه دان
محمود احمد پور 

 علي ملكيدارياني و 
 كارآفرينيتئوري هاي  1218409 2 كار آفريني پيشرفته

، 27، 23، 15، 5، 1فصل هاي 
 مطالعه شود.  31و  30، 28

 محمد علي مرادي دانشگاه تهران
 محيط كسب و كار نظريه ها، 

 شاخص ها و تكنيك ها
 تحليل محيط كسب و كار 1218410 2

       12و  11، 6، 3فصل هاي 
 مي باشد.حذف 

 دانشگاه پيام نور
 -محمد مهدي پرهيزگار

 اكبر آقاجاني افروزيعلي 

روش شناسي تحقيق پيشرفته در 
 مديريت با رويكرد كاربردي

روش تحقيق در كارآفريني 1218411 2

  

  )121212(مترجمي زبان انگليسي  -1079
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 Peter Fawcett جنگل ---
Translation and 

Language (Linguistic 
Theories Explained) 

2 1212392 
زبانشناسي كاربردي و 

 ترجمه

              7و  6فصل هاي 
 حذف مي باشد.

Routledge 

Gabriel 
Saldanha & 

Sharon 
O’Brien 

Research Methodologies 
in Translation Studies 

2 1212393 
پيشرفته تحقيق و روشهاي 

 ترجمه

 جنگل ---
Piotr 

Kuhiwczak and 
Karin Littau 

A Companion to 
Translation Studies 

 نظريه هاي ترجمه 1212394 2

 1(بند 4)، 4،2، 1(بند2، 1فصل هاي
) 7(بند6)، 1،2،3،4(بند 5)، 2و 
(نيكلسون) تا پايان 2-1(از بند 8و

 (جان آربري) مطالعه شود.1-3بند 

 حسن جوادي سمت
تاثير ادبيات فارسي بر ادبيات 

 انگليسي
 ادب فارسي در ادبيات جهان 1212395 2
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  )124013(محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست  -1080
 كد درس  نام درس

تعداد 
 واحد

نام منابع درسي (فارسي يا 
  انگليسي)

  مالحظات  نام ناشر  مترجم /نام مولف

 Educationزبان تخصصي 

(Environmental) 
           زبان تخصصي آموزش  2 1212179

 محيط زيست
          6و  4، 3، 2، 1فصل هاي   دانشگاه پيام نور  سيدمحمد شبيري

  مطالعه شود.
       اصول ومفاهيم آموزش 

          اصول و مفاهيم آموزش  2 1240001  زيست محيط
 محيط زيست

  .مي باشدحذف  5فصل   پيام نوردانشگاه   مريم الريجاني

 آموزش براي توسعه پايدار 2 1240004  آموزش براي توسعه پايدار
مكيون و رزالين / 
 ‐‐‐  كيان مهر  گنجي وكريمي

نظريه هاوكاربردهاي آموزش 
 زيست محيط

نظريه ها وكاربردهاي آموزش  2 1240006
 محيط زيست

-سيد محمد شبيري
  .مي باشدحذف  5فصل   دانشگاه پيام نور  سهراب عبدالهي

         روشهاي سنجش و        

               روشهاي سنجش و 2 1240008  ارزشيابي آموزشي
 ارزشيابي آموزشي

        7و  6، 5، 4، 3، 1فصل هاي   دانشگاه پيام نور  فريدون يزداني
  ) مطالعه شود. 243( تا صفحه 

  
  )121174(مديريت آموزشي  -1081

نام منابع درسي (فارسي يا انگليسي) نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات
تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

---   رشد

    /ديويد ميدلوود  بوش ، توني
          محمدرضا آهنچيان،
 منصوره عتيقي

 رهبري و مديريت آموزشي 2  1211757   آموزشي رهبري

---   مدرسه
      وادي حداد، تري دمسكي/

 غالمرضا گرائي نژاد

   فرآيند برنامه ريزي سياست گذاري
              در آموزش و پرورش

 ) كاربردي (يك چهارچوب
2  1211758   سياست گذاري آموزشي

---   سمت  مصطفي نيكنامي  نظارت و راهنمايي آموزشي 2  1211760   نظارت و توسعه حرفه اي

  
  )121825(امور شهري  مديريت -1082

 كد درس  نام درس
تعداد 
 واحد

نام منابع درسي (فارسي يا 
  انگليسي)

  مالحظات  نام ناشر  مترجم /نام مولف

 هاي سازمان و مديريتنظريه
 ديدگاه استراتژيك

        8و  2فصل هاي   دانشگاه پيام نور  علي صالحي -رضارسولي مديريت استراتژيك پيشرفته 2 1218522
  .مي باشدحذف 

 2 1218526  هاي اطالعات مديريتسيستم
مديريت سيستم هاي اطالعات 

       پيشرفته (تجديد نظر شده
 ويراست دوم)

           محمد علي سرلك،
 ‐‐‐  دانشگاه پيام نور  حسن فراتي

        ريزي در اصول برنامه
 امور فرهنگي

            مباني سياستگذاري و  2 1218556
 فرهنگيبرنامه ريزي 

   سيد رضا صالحي اميري ، 
  ققنوس  امير عظيمي دولت آبادي

,  1بخش اول(قسمت هاي 
)، بخش دوم(قسمت 2

)، بخش 6و  5،  4،  3هاي 
)، 9و  8سوم(قسمت هاي 

) 11بخش چهارم(قسمت 
و بخش پنجم(قسمت هاي 

  ) مطالعه شود.13و  12
حقوق شهري و قوانين 

و  5، 4، 3، 2، 1فصل هاي   مجد  غالمرضا كاميار سازيحقوق شهري و شهر 2 1218558  شهرسازي
  مطالعه شود. 7
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  )121840(بازرگاني گرايش بازاريابي  مديريت -1083
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 8و  7، 6

  صفار
استيفن رابينز/سيد مهدي 
 الواني، حسن دانايي فرد

: ساختار و تئوري سازمان
 طرح سازماني

2 1218668 
نظريه هاي سازمان و 
 مديريت پيشرفته

 دانشگاه پيام نور حذف مي باشد. 8فصل 
        -فروزنده -اميني

 صمد خباز باويل

برنامه ريزي و مديريت 
استراتژيك با رويكرد تدوين 

 استراتژي

مديريت استراتژيك پيشرفته 1218670 2

، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 8و  7، 6

 آرين قلي پور سمت
مديريت منابع انساني 

 ها)كاربرد،تئوريها و(مفاهيم
2 1218671 

مديريت منابع انساني 
 پيشرفته

 دانشگاه پيام نور ---
  ميرزا حسن حسيني، 

 شهرام جنابي

مديريت زبان تخصصي 
 بازاريابي

 زبان تخصصي 1218678 2

  )121839(المللي بازرگاني گرايش بازرگاني بين مديريت -1084
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
واحد  نام درس كد درس

، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 8و  7، 6

  صفار
رابينز/سيد مهدي استيفن 

 الواني، حسن دانايي فرد

تئوري سازمان : ساختار و 
 طرح سازماني

2 1218668 
نظريه هاي سازمان و مديريت 

 پيشرفته

 دانشگاه پيام نور حذف مي باشد. 8فصل 
         -فروزنده -اميني

 صمد خباز باويل

برنامه ريزي و مديريت 
استراتژيك با رويكرد تدوين 

 استراتژي

مديريت استراتژيك پيشرفته 1218670 2

، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 8و  7، 6

 آرين قلي پور سمت
مديريت منابع انساني 

ها)كاربرد ،تئوريها و(مفاهيم مديريت منابع انساني پيشرفته 1218671 2

 دانشگاه پيام نور ---
     ميرزا حسن حسيني، 

 شهرام جنابي

زبان تخصصي مديريت 
 بازاريابي

 زبان تخصصي 1218678 2

  )121835(بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي  مديريت -1085  
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
واحد  نام درس كد درس

، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 8و  7، 6

  صفار
استيفن رابينز/سيد مهدي 
 الواني، حسن دانايي فرد

تئوري سازمان : ساختار و طرح 
 سازماني

2 1218668 
نظريه هاي سازمان و مديريت 

 پيشرفته

 دانشگاه پيام نور حذف مي باشد. 8فصل 
          -فروزنده -اميني

 صمد خباز باويل

برنامه ريزي و مديريت 
استراتژيك با رويكرد تدوين 

 استراتژي

 استراتژيك پيشرفته مديريت 1218670 2

، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 8و  7، 6

 آرين قلي پور سمت
   مديريت منابع انساني     
 (مفاهيم ،تئوريها و كاربردها)

 مديريت منابع انساني پيشرفته 1218671 2

 دانشگاه پيام نور ---
       ميرزا حسن حسيني، 

 شهرام جنابي

مديريت زبان تخصصي 
 بازاريابي

 زبان تخصصي 1218678 2

  )    121833(بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي  مديريت - 1086
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 8و  7

  صفار
رابينز/سيد مهدي استيفن 

 الواني، حسن دانايي فرد

تئوري سازمان: ساختار و طرح 
 سازماني

2 1218668 
نظريه هاي سازمان و مديريت 

 پيشرفته

 دانشگاه پيام نور حذف مي باشد. 8فصل 
          -فروزنده -اميني

 صمد خباز باويل

برنامه ريزي و مديريت 
استراتژيك با رويكرد تدوين 

 استراتژي
 مديريت استراتژيك پيشرفته 1218670 2

، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 8و  7

 آرين قلي پور سمت
مديريت منابع انساني (مفاهيم، 

 تئوريها و كاربردها)
 مديريت منابع انساني پيشرفته 1218671 2

 دانشگاه پيام نور ---
       ميرزا حسن حسيني، 

 شهرام جنابي

مديريت زبان تخصصي 
 بازاريابي

 زبان تخصصي 1218678 2
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  )121836(بازرگاني گرايش كارآفريني  مديريت -1087
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 8و  7

  صفار
استيفن رابينز/سيد مهدي 
 الواني، حسن دانايي فرد

تئوري سازمان: ساختار و طرح 
 سازماني

2 1218668 
نظريه هاي سازمان و مديريت 

 پيشرفته

 دانشگاه پيام نور حذف مي باشد. 8فصل 
           -فروزنده -اميني

 صمد خباز باويل

برنامه ريزي و مديريت 
استراتژيك با رويكرد تدوين 

 استراتژي

 استراتژيك پيشرفتهمديريت  1218670 2

، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 8و  7

 آرين قلي پور سمت
مديريت منابع انساني (مفاهيم 

 ،تئوريها و كاربردها)
 مديريت منابع انساني پيشرفته 1218671 2

 دانشگاه پيام نور ---
        ميرزا حسن حسيني، 

 شهرام جنابي
زبان تخصصي مديريت بازاريابي  زبان تخصصي 1218678 2

  )   121834(بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك  مديريت -1088
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 8و  7

  صفار
استيفن رابينز/سيد مهدي 

 حسن دانايي فردالواني، 

تئوري سازمان : ساختار و طرح 
 سازماني

2 1218668 
نظريه هاي سازمان و مديريت 

 پيشرفته

 دانشگاه پيام نور حذف مي باشد. 8فصل 
          -فروزنده -اميني

 صمد خباز باويل

برنامه ريزي و مديريت 
استراتژيك با رويكرد تدوين 

 استراتژي

 استراتژيك پيشرفتهمديريت  1218670 2

، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 8و  7

 آرين قلي پور سمت
مديريت منابع انساني (مفاهيم، 

 تئوريها و كاربردها)
 مديريت منابع انساني پيشرفته 1218671 2

 دانشگاه پيام نور ---
       ميرزا حسن حسيني، 

 شهرام جنابي

زبان تخصصي مديريت 
 بازاريابي

 زبان تخصصي 1218678 2

  )121861(دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي  مديريت -1090
 كد درس  نام درس

تعداد 
 واحد

نام منابع درسي (فارسي يا 
  انگليسي)

  مالحظات  نام ناشر  مترجم /نام مولف

حقوق اساسي سازمانهاي 
 دولتي

و  11،  8،  6فصل هاي   خرسندي  حسن خسروي حقوق اساسي 2 1218575
  .مي باشدحذف  12

مديريت منابع انساني 
مديريت منابع انساني در  2 1218577  پيشرفته

 سازمانهاي دولتي

       حسن درويش، 
 ‐‐‐  دانشگاه پيام نور  محمدرسول الماسي فرد

مديريت رفتار سازماني 
 پيشرفته

مديريت رفتار سازماني  2 1218578
 پيشرفته

 ‐‐‐  دانشگاه پيام نور  باقري -ر پرهيزگا

 اداره امور عمومي در اسالم 2 1218582 اداره امور عمومي در اسالم
        محمد خدابخش ، 

 ‐‐‐  دانشگاه پيام نور  احمد صادقي

  ) 121837(دولتي گرايش توسعه منابع انساني  مديريت -1091
 كد درس  نام درس

تعداد 
 واحد

نام منابع درسي (فارسي يا 
  انگليسي)

  مالحظات  نام ناشر  مترجم /نام مولف

حقوق اساسي سازمانهاي 
 دولتي

و  11،  8،  6فصل هاي   خرسندي  حسن خسروي حقوق اساسي 2 1218575
  .مي باشدحذف  12

مديريت منابع انساني 
مديريت منابع انساني در  2 1218577  پيشرفته

 سازمانهاي دولتي
حسن درويش، 

 ‐‐‐  دانشگاه پيام نور  محمدرسول الماسي فرد
مديريت رفتار سازماني 

 پيشرفته
 ‐‐‐  دانشگاه پيام نور  باقري -ر پرهيزگا مديريت رفتار سازماني پيشرفته 2 1218578

 اداره امور عمومي در اسالم 2 1218582 اداره امور عمومي در اسالم
       محمد خدابخش ، 

 ‐‐‐  دانشگاه پيام نور  احمد صادقي
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  29صفحه 

  ) 121862(دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي  مديريت -1092
 كد درس  نام درس

تعداد 
 واحد

نام منابع درسي (فارسي يا 
  انگليسي)

  مالحظات  نام ناشر  مترجم /نام مولف

حقوق اساسي سازمانهاي 
 دولتي

و  11،  8،  6فصل هاي   خرسندي  حسن خسروي حقوق اساسي 2 1218575
  .مي باشدحذف  12

مديريت منابع انساني در  2 1218577  منابع انساني پيشرفتهمديريت 
 سازمانهاي دولتي

حسن درويش، 
 ‐‐‐  دانشگاه پيام نور  محمدرسول الماسي فرد

مديريت رفتار سازماني 
 پيشرفته

 ‐‐‐  دانشگاه پيام نور  باقري -ر پرهيزگا مديريت رفتار سازماني پيشرفته 2 1218578

 اداره امور عمومي در اسالم 2 1218582 اداره امور عمومي در اسالم
        محمد خدابخش ،
 ‐‐‐  دانشگاه پيام نور  احمد صادقي

  )121860(هاي دولتي دولتي گرايش طراحي سازمان مديريت -1093
 كد درس  نام درس

تعداد 
 واحد

نام منابع درسي (فارسي يا 
  انگليسي)

  مالحظات  نام ناشر  مترجم /نام مولف

سازمانهاي حقوق اساسي 
 دولتي

و  11،  8،  6فصل هاي   خرسندي  حسن خسروي حقوق اساسي 2 1218575
  .مي باشدحذف  12

 اداره امور عمومي در اسالم 2 1218582  اداره امور عمومي در اسالم
       محمد خدابخش ، 

 ‐‐‐  دانشگاه پيام نور  احمد صادقي

منابع انساني در مديريت  2 1218577 مديريت منابع انساني پيشرفته
 سازمانهاي دولتي

حسن درويش، 
 ‐‐‐  دانشگاه پيام نور  محمدرسول الماسي فرد

مديريت رفتار سازماني 
 پيشرفته

 ‐‐‐  دانشگاه پيام نور  باقري -پرهيزگار مديريت رفتار سازماني پيشرفته 2 1218578

  )121851(دولتي گرايش مديريت تحول  مديريت -1094
 كد درس  نام درس

تعداد 
 واحد

نام منابع درسي (فارسي يا 
  انگليسي)

  مالحظات  نام ناشر  مترجم /نام مولف

حقوق اساسي سازمانهاي 
 دولتي

و  11،  8،  6فصل هاي   خرسندي  حسن خسروي حقوق اساسي 2 1218575
  .مي باشدحذف  12

مديريت منابع انساني در  2 1218577  مديريت منابع انساني پيشرفته
 دولتيسازمانهاي 

حسن درويش، 
 ‐‐‐  دانشگاه پيام نور  محمدرسول الماسي فرد

مديريت رفتار سازماني 
 پيشرفته

 ‐‐‐  دانشگاه پيام نور  باقري -پرهيزگار مديريت رفتار سازماني پيشرفته 2 1218578

 اداره امور عمومي در اسالم 2 1218582 اداره امور عمومي در اسالم
        محمد خدابخش ،
 ‐‐‐  دانشگاه پيام نور  احمد صادقي

  )121889( تطبيقي و توسعهدولتي گرايش مديريت  مديريت -1095
 كد درس  نام درس

تعداد 
 واحد

نام منابع درسي (فارسي يا 
  انگليسي)

  مالحظات  نام ناشر  مترجم /نام مولف

و  11،  8،  6فصل هاي   خرسندي  حسن خسروي حقوق اساسي 2 1218575 حقوق اساسي سازمانهاي دولتي
  .مي باشدحذف  12

مديريت منابع انساني در سازمانهاي  2 1218577  مديريت منابع انساني پيشرفته
 دولتي

حسن درويش، 
 ‐‐‐  دانشگاه پيام نور  محمدرسول الماسي فرد

 ‐‐‐  دانشگاه پيام نور  باقري -پرهيزگار مديريت رفتار سازماني پيشرفته 2 1218578 مديريت رفتار سازماني پيشرفته

 اداره امور عمومي در اسالم 2 1218582 اداره امور عمومي در اسالم
       محمد خدابخش ، 

 ‐‐‐  دانشگاه پيام نور  احمد صادقي
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  30صفحه 

  )121864(دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني  مديريت -1096
 كد درس  نام درس

تعداد 
 واحد

نام منابع درسي (فارسي يا 
  انگليسي)

  مالحظات  نام ناشر  مترجم /نام مولف

  خرسندي  حسن خسروي حقوق اساسي 2 1218575 حقوق اساسي سازمانهاي دولتي
و  11،  8،  6فصل هاي 

  .مي باشدحذف  12

 2 1218577  مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني در سازمانهاي 

 دولتي

حسن درويش، 
  محمدرسول الماسي فرد

 ‐‐‐  پيام نوردانشگاه 

 ‐‐‐  دانشگاه پيام نور  باقري -پرهيزگار مديريت رفتار سازماني پيشرفته 2 1218578 مديريت رفتار سازماني پيشرفته

 اداره امور عمومي در اسالم 2 1218582 اداره امور عمومي در اسالم
       محمد خدابخش ، 

  احمد صادقي
 ‐‐‐  دانشگاه پيام نور

  
  )121895(گرايش توليد و عمليات صنعتيمديريت  -1099

 كد درس  نام درس
تعداد 
 واحد

  مالحظات  نام ناشر  مترجم /نام مولف  نام منابع درسي (فارسي يا انگليسي)

  ( رشته مديريت) 2صصي زبان تخ 2 1241099 زبان تخصصي
شهربانو ثمربخش 

 تهراني 
 --- پيام نور 

نظريه هاي سازمان و مديريت 
 پيشرفته

 : ساختار و طرح سازماني تئوري سازمان 2 1241106

  /استيفن رابينز
 –سيد مهدي الواني 
 حسن دانايي فرد

 صفار
از فصل اول تا آخر فصل 

 مطالعه شود. 8

آمار و كاربرد آن در مديريت جلد دوم  2 1241105 تحليل آماري 
 ( تحليل آماري)

منصور  -عادل آذر
 مؤمني

 سمت

- 12- 11-10 -9فصول 
           16و  13-15

 مطالعه شود.

سيستم اطالعات مديريت 
  پيشرفته

  سيستم اطالعات مديريت            2 1241110
  ( مدل سازي اطالعات)

  ----   سمت  علي رضائيان

  

  )121813(هاي اطالعاتي پيشرفته مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم -1100
 كد درس  نام درس

تعداد 
 واحد

منابع درسي (فارسي يا نام 
  انگليسي)

  مالحظات  نام ناشر  مترجم /نام مولف

     مباني و زيرساخت 
 فناوري اطالعات

  آتي نگر  امير هوشنگ تاج فر مباني فناوري اطالعات 2 1218846
، 4، 3، 2، 1فصل هاي 

 13و  11، 7، 6، 5
  مطالعه شود.

 مديريت دانش 2 1218847  مباني مديريت دانش
        -اكبر احمديسيدعلي 

و  10، 8، 3فصل هاي   دانشگاه پيام نور  علي صالحي
  .مي باشدحذف  11

     سيستم هاي مديريت 
 2 1218849  بانك هاي اطالعاتي

مفاهيم پايه اي پايگاه داده به 
مثال كاربردي در  150همراه 

MySQL 

منصوره جالل يزدي، فائقه 
  فقيه موسوي و مليحه جاويدي

نوين فناوريهاي 
قوچان( انتشارات 
آتي نگر پخش 
  كننده مي باشند)

‐‐‐ 

مديريت پروژه هاي فناوري 
 اطالعات

مديريت پروژه هاي فناوري  2 1218851
 اطالعات

        -فراميرهوشنگ تاج
، 5، 4، 3، 2فصل هاي   دانشگاه پيام نور  رامين موالناپور

  .شودمطالعه  9و  7، 6
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  31صفحه 

  )121811(مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك  -1101
 كد درس  نام درس

تعداد 
 واحد

نام منابع درسي (فارسي يا 
  انگليسي)

  مالحظات  نام ناشر  مترجم /نام مولف

 مديريت دانش 2 1218847 مباني مديريت دانش
         -سيدعلي اكبر احمدي

  علي صالحي
  دانشگاه پيام نور

و  10، 8، 3فصل هاي 
  .مي باشدحذف  11

مباني و زيرساخت فناوري 
  اطالعات

  آتي نگر  امير هوشنگ تاج فر مباني فناوري اطالعات 2 1218846
، 4، 3، 2، 1فصل هاي 

 13و  11، 7، 6، 5
  مطالعه شود.

   سيستم هاي مديريت 
  بانك هاي اطالعاتي

1218849 2 
مفاهيم پايه اي پايگاه داده به 

مثال كاربردي در  150همراه 
MySQL 

منصوره جالل يزدي، فائقه فقيه 
  موسوي و مليحه جاويدي

فناوريهاي نوين 
قوچان( انتشارات 
آتي نگر پخش 
  كننده مي باشند)

‐‐‐ 

مديريت پروژه هاي فناوري 
 اطالعات

1218851 2 
مديريت پروژه هاي فناوري 

 اطالعات

            -فراميرهوشنگ تاج
  رامين موالناپور

  دانشگاه پيام نور
، 5، 4، 3، 2فصل هاي 

  .شودمطالعه  9و  7، 6

  

  )121814(مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش  -1102
 كد درس  نام درس

تعداد 
 واحد

نام منابع درسي (فارسي يا 
  انگليسي)

  مالحظات  نام ناشر  مترجم /نام مولف

مباني و زيرساخت فناوري 
 اطالعات

  آتي نگر  امير هوشنگ تاج فر مباني فناوري اطالعات 2 1218846
، 4، 3، 2، 1فصل هاي 

 13و  11، 7، 6، 5
  مطالعه شود.

 مديريت دانش 2 1218847  مباني مديريت دانش
علي - سيدعلي اكبر احمدي

و  10، 8، 3فصل هاي   دانشگاه پيام نور  صالحي
  .باشدمي حذف  11

    سيستم هاي مديريت
 2 1218849  بانك هاي اطالعاتي

مفاهيم پايه اي پايگاه داده به 
مثال كاربردي در  150همراه 

MySQL 

منصوره جالل يزدي، فائقه فقيه 
  موسوي و مليحه جاويدي

فناوريهاي نوين 
قوچان( انتشارات 
آتي نگر پخش 
  كننده مي باشند)

‐‐‐ 

مديريت پروژه هاي فناوري 
 اطالعات

مديريت پروژه هاي فناوري  2 1218851
 اطالعات

            -فراميرهوشنگ تاج
، 5، 4، 3، 2هاي فصل   دانشگاه پيام نور  رامين موالناپور

  شود. مطالعه 9و  7، 6

  )121812(مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع اطالعاتي  -1103
 كد درس  نام درس

تعداد 
 واحد

درسي (فارسي يا نام منابع 
  انگليسي)

  مالحظات  نام ناشر  مترجم /نام مولف

مباني و زيرساخت فناوري 
 اطالعات

  آتي نگر  امير هوشنگ تاج فر مباني فناوري اطالعات 2 1218846
، 4، 3، 2، 1فصل هاي 

 13و  11، 7، 6، 5
  مطالعه شود.

 مديريت دانش 2 1218847  مباني مديريت دانش
          -سيدعلي اكبر احمدي

و  10، 8، 3فصل هاي   دانشگاه پيام نور  علي صالحي
  .مي باشدحذف  11

    سيستم هاي مديريت
 2 1218849  بانك هاي اطالعاتي

مفاهيم پايه اي پايگاه داده به 
مثال كاربردي در  150همراه 

MySQL 

منصوره جالل يزدي، فائقه فقيه 
  موسوي و مليحه جاويدي

فناوريهاي نوين 
قوچان( انتشارات 
آتي نگر پخش 
  كننده مي باشند)

‐‐‐ 

مديريت پروژه هاي فناوري 
 اطالعات

مديريت پروژه هاي فناوري  2 1218851
 اطالعات

            -فراميرهوشنگ تاج
، 5، 4، 3، 2فصل هاي   دانشگاه پيام نور  رامين موالناپور

  .شودمطالعه  9و  7، 6
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  32صفحه 

  )121875(كسب و كار گرايش استراتژي  مديريت -1104
 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 مديريت استراتژيك 1218432 3 مديريت استراتژيك پيشرفته علي صالحي -رسولي رضا دانشگاه پيام نور ---

، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 12و  11، 10، 9، 8، 7

 مطالعه شود.
  صفار

استيفن رابينز/سيد مهدي الواني، 
 حسن دانايي فرد

تئوري سازمان : ساختار و طرح 
 سازماني

نظريه هاي سازمان و مديريت 1218433 3

 دانشگاه پيام نور ---
          ميرزا حسن حسيني،

 شهرام جنابي
 زبان تخصصي 1218469 2 زبان تخصصي مديريت بازاريابي

  

  )121876(كسب و كار گرايش بازاريابي  مديريت -1106
 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

1218432 3 مديريت استراتژيك پيشرفته علي صالحي -رسولي رضا دانشگاه پيام نور ---  مديريت استراتژيك

، 5، 4، 3، 2، 1هاي فصل 
 12و  11، 10، 9، 8، 7، 6

 مطالعه شود.

  صفار
استيفن رابينز/سيد مهدي 
 الواني، حسن دانايي فرد

تئوري سازمان : ساختار و طرح 
 سازماني

3 1218433 نظريه هاي سازمان و 
 مديريت

 دانشگاه پيام نور ---
       ميرزا حسن حسيني، 

 شهرام جنابي
بازاريابي زبان تخصصي مديريت 2 1218469  زبان تخصصي

  )121879(كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني  مديريت -1107 
 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

1218432 3 پيشرفتهمديريت استراتژيك  علي صالحي -رسولي رضا دانشگاه پيام نور ---  مديريت استراتژيك

، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 12و  11، 10، 9، 8، 7

 مطالعه شود.
  صفار

استيفن رابينز/سيد مهدي 
 الواني، حسن دانايي فرد

تئوري سازمان : ساختار و طرح 
 سازماني

3 1218433 نظريه هاي سازمان و 
 مديريت

 دانشگاه پيام نور ---
       ميرزا حسن حسيني، 

 شهرام جنابي
زبان تخصصي مديريت بازاريابي 2 1218469  زبان تخصصي

  )121878(هاي اطالعاتي و فناوري اطالعات كسب و كار گرايش سيستم مديريت - 1108
 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

دانشگاه پيام نور --- 1218432 3 مديريت استراتژيك پيشرفته علي صالحي -رسولي رضا  مديريت استراتژيك

، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 12و  11، 10، 9، 8، 7

 مطالعه شود.

  صفار
استيفن رابينز/سيد مهدي 
 الواني، حسن دانايي فرد

تئوري سازمان : ساختار و طرح 
 سازماني

3 1218433 نظريه هاي سازمان و 
 مديريت

دانشگاه پيام نور ---        ميرزا حسن حسيني، 
 شهرام جنابي

زبان تخصصي مديريت بازاريابي 2 1218469  زبان تخصصي

  )121884(كسب و كار گرايش عمليات زنجيره تامين  مديريت - 1109
 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
واحد  نام درس كد درس

علي صالحي -رسولي رضا دانشگاه پيام نور --- 1218432 3 مديريت استراتژيك پيشرفته  مديريت استراتژيك

، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
مطالعه شود. 12و  11، 10، 9، 8   صفار

استيفن رابينز/سيد مهدي 
 الواني، حسن دانايي فرد

ساختار و طرح  تئوري سازمان :
 سازماني

3 1218433 نظريه هاي سازمان و 
 مديريت

 دانشگاه پيام نور ---
     ميرزا حسن حسيني، 

 شهرام جنابي
زبان تخصصي مديريت بازاريابي 2 1218469  زبان تخصصي
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  )121885(كسب و كار گرايش فناوري  مديريت - 1110
 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات

درسي (فارسي يا نام منابع 
 انگليسي)

تعداد 
واحد  نام درس كد درس

علي صالحي -رسولي رضا دانشگاه پيام نور --- 1218432 3 مديريت استراتژيك پيشرفته  مديريت استراتژيك

، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
مطالعه شود. 12و  11، 10، 9، 8   صفار

استيفن رابينز/سيد مهدي 
 الواني، حسن دانايي فرد

تئوري سازمان : ساختار و طرح 
 سازماني

3 1218433 نظريه هاي سازمان و 
 مديريت

 دانشگاه پيام نور ---
   ميرزا حسن حسيني، 

 شهرام جنابي
زبان تخصصي مديريت بازاريابي 2 1218469  زبان تخصصي

   )121877(كسب و كار گرايش مالي  مديريت - 1111

 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات
نام منابع درسي (فارسي يا 

 انگليسي)

تعداد 

واحد
 نام درس كد درس

علي صالحي -رضا رسولي دانشگاه پيام نور --- 1218432 3 مديريت استراتژيك پيشرفته  مديريت استراتژيك

، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 

مطالعه شود. 12و  11، 10، 9، 8
  صفار

استيفن رابينز/سيد مهدي 

 دانايي فردالواني، حسن 

تئوري سازمان : ساختار و طرح 

 سازماني
3 1218433

نظريه هاي سازمان و 

 مديريت

 دانشگاه پيام نور ---
  ميرزا حسن حسيني، 

 شهرام جنابي
زبان تخصصي مديريت بازاريابي 2 1218469  زبان تخصصي

  )121806(مالي  مديريت -1112

  )121543(و ارتباطات ورزشي مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي  -1116
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 

 انگليسي)

تعداد 

 واحد
 نام درس كد درس

، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 17و  10، 9، 8

  ليال قرباني و  حتمي
 همكاران

اصول و مباني بازاريابي  1215309 2 بازاريابي جهاني در ورزش
 ورزشي

 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 8و 

  و  قاسمي دانشگاه پيام نور
 همكاران

 ارتباطات ورزشي 1215557 2 ارتباط شناسي

مباني سازمان و مديريت در   1215553  2 اصول و مباني مديريت در ورزش  فراهاني -كشاورز  علم و ورزش  ---
  ورزش

، 8، 7، 6، 5، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 12و  11، 10، 9

روش تحقيق در مديريت  1215294 2 علوم ورزشيروش تحقيق در  كشاورز و همكاران دانشگاه پيام نور
 ورزش

 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات
درسي (فارسي يا  نام منابع

 انگليسي)

تعداد 

واحد
 نام درس كد درس

 7و  6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 

 مطالعه شود.
حسابرسي سازمان

 اهللا اكبري فضل

 

1218938 3 تجزيه و تحليل صورتهاي مالي
تجزيه و تحليل صورتهاي 

 مالي

، 9، 8، 7، 5، 3، 2، 1فصل هاي 

 مطالعه شود 11و  10
كتاب مهربان نشر

     محمدرضا نيكبخت، 

 زهرا ديانتي
1218941 2 حسابداري مديريت  حسابداري مديريت

 هوشمند تدبير ---
منوچهر  مهرداد بنداري،

 محمد قجر  حاضر،
1218942 2 بازار پول و سرمايه  بازار پول و سرمايه
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  )121545(هاي ورزشي سازمانها و باشگاهمديريت ورزشي گرايش مديريت  -1117

 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات
نام منابع درسي (فارسي يا 

 انگليسي)

تعداد 

 واحد
 نام درس كد درس

  دانشگاه پيام نور ---
رضايي صوفي و 

  همكاران
  1215293  2 مديريت مالي و اداري در ورزش

مديريت مالي و اداري در 

  ورزش

  فراهانيو  قاسمي  دانشگاه پيام نور ---
  و  اماكنمديريت 

  ورزشيتجهيزات 
2  1215137  

  مديريت اماكن و 

  تجهيزات ورزشي

اصول و مباني مديريت در ورزش فراهانيكشاورز و  علم و ورزش --- 2 1215553 
  مباني سازمان و 

  مديريت در ورزش

، 8، 7، 6، 5، 3، 2، 1فصل هاي 

 مطالعه شود. 12و  11، 10، 9
 1215294 2 علوم ورزشيروش تحقيق در  كشاورز و همكاران دانشگاه پيام نور

روش تحقيق در مديريت 

 ورزش

  

  )121544(ورزشي  و گردشگري گرايش مديريت رويدادها مديريت ورزشي -1119

 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات
نام منابع درسي (فارسي يا 

 انگليسي)

تعداد 

 واحد
 نام درس كد درس

، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 

 مطالعه شود. 17و  10، 9
  حتمي

ليال قرباني و 

  همكاران
  بازاريابي رويدادهاي ورزشي  1215555  2  بازاريابي جهاني در ورزش

  كارآفريني در ورزش  1215556  2  كارآفريني و اشتغال در ورزش  فراهاني و صفرنژاد  علم و ورزش ---

اصول و مباني مديريت در ورزش فراهانيكشاورز و  علم و ورزش --- 2 1215553 
  مباني سازمان و 

  مديريت در ورزش

، 9، 8، 7، 6، 5، 3، 2، 1فصل هاي 

 مطالعه شود. 12و  11، 10
دانشگاه پيام نور  1215294 2 علوم ورزشيروش تحقيق در  كشاورز و همكاران

  روش تحقيق در 

 مديريت ورزش

  

  )121121(مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي  -1120
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 درس نام كد درس

دانشگاه پيام نور ---
         -حسين زارع

 -محمد حسن صيف
 سعيد طالبي

      آمار استنباطي پيشرفته
2ويراست ( تجديد نظر شده)  آمار استنباطي پيشرفته 1211493 2

 240از اول كتاب تا صفحه 
 مطالعه شود.

 و مشورت در اسالمهدايت  1211513 2 هدايت و مشورت در اسالم جواد اژه ايي سمت

       8و  7، 6، 5، 3فصل هاي 
 مطالعه شود.

 ارسباران
       جرالد كوري/

 سيد محمدي يحيي 

  نظريه و كاربست مشاوره و 
 روان درماني

3 1211514 
نظريه هاي پيشرفته مشاوره 

 و روان درماني
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  )121114(مشاوره گرايش مشاوره خانواده  -1121
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

دانشگاه پيام نور ---
          -حسين زارع

 -محمد حسن صيف
 سعيد طالبي

      آمار استنباطي پيشرفته
2ويراست ( تجديد نظر شده)  آمار استنباطي پيشرفته 1211493 2

 240از اول كتاب تا صفحه 
 مطالعه شود.

 هدايت و مشورت در اسالم 1211513 2 هدايت و مشورت در اسالم جواد اژه ايي سمت

   8و  7، 6، 5، 3فصل هاي 
 مطالعه شود.

 ارسباران
          جرالد كوري/

 سيد محمدي  يحيي
نظريه و كاربست مشاوره و 

 روان درماني
3 1211514 

نظريه هاي پيشرفته مشاوره 
 و روان درماني

  
  ) 121119(مشاوره گرايش مشاوره شغلي  -1122

 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات
نام منابع درسي (فارسي يا 

 انگليسي)
تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

دانشگاه پيام نور ---
       -حسين زارع

 -محمد حسن صيف
 سعيد طالبي

      آمار استنباطي پيشرفته
2ويراست ( تجديد نظر شده)  آمار استنباطي پيشرفته 1211493 2

 240از اول كتاب تا صفحه 
 مطالعه شود.

 هدايت و مشورت در اسالم 1211513 2 هدايت و مشورت در اسالم جواد اژه ايي سمت

مطالعه  8و  7، 6، 5، 3فصل هاي 
 شود.

 ارسباران
        جرالد كوري/

 سيد محمدي يحيي
نظريه و كاربست مشاوره و 

 روان درماني
3 1211514 

نظريه هاي پيشرفته مشاوره 
 و روان درماني

  
   )121118( گرايش مشاوره مدرسه مشاوره -1123

 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات
نام منابع درسي (فارسي يا 

 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

دانشگاه پيام نور ---
         -حسين زارع

 -محمد حسن صيف
 سعيد طالبي

آمار استنباطي پيشرفته( 
2ويراست تجديد نظر شده)  آمار استنباطي پيشرفته 1211493 2

 240از اول كتاب تا صفحه 
 مطالعه شود.

 مشورت در اسالمهدايت و  1211513 2 هدايت و مشورت در اسالم جواد اژه ايي سمت

مطالعه  8و  7، 6، 5، 3فصل هاي 
 شود.

 ارسباران
         جرالد كوري/

 سيد محمدي يحيي

نظريه و كاربست مشاوره و 
 روان درماني

3 1211514 
نظريه هاي پيشرفته مشاوره 

 و روان درماني

و  9، 8، 7، 6، 5، 3، 2فصل هاي 
 مطالعه شود. 14

 ويرايش

    تامارا ديويس/
    كيانوش زهراكار، 

 هرا كهلوييز

ها و  مشاوره مدرسه ديدگاه
 حرفه اي كاربست هاي

2 1211580 
روابط و مناسبات انساني در 

 مدرسه

  )122223(مطالعات فرهنگي  -1124
 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 ققنوس ---
آندروميلنر و جف 

 محمدي براويت/
درآمدي بر نظريه فرهنگي معاصر  فرهنگينظريه هاي  1222234 3

مطالعه  9و  8، 7، 6، 5، 3، 2فصل هاي 
 )مي باشدشود (كليه پيوست ها حذف 

 سروش
جان ر. هال مري و مري 
جونيتس/فريبرز مجيدي

فرهنگ از ديدگاه جامعه شناختي  جامعه شناسي فرهنگي 1222235 2

 11و 10، 7، 6، 5، 4، 3، 1فصل هاي 
 مطالعه شود.

 مردم شناسي فرهنگي ايران 1222236 2 عامه(ويرايش جديد)فرهنگ  احمد تميم داري مهكامه

مطالعه  10و  9، 7، 6، 5، 4، 3فصل هاي 
 شود.

 علمي
          جورج ريتزر/
 محسن ثالثي

نظريه هاي جامعه شناسي در دوران 
 معاصر

3 1222237 
نظريه هاي جامعه شناسي 

 پيشرفته
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  گروه علوم پايه
  )111711(آمار رياضي -2001

 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات
نام منابع درسي (فارسي يا 

 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

مطالعه  7و  6، 5بخش هاي 
 شود.

Duxburg	
Press 

Berger	and	
Casella Statistical	Inference 4 1117126 1 استنباط آماري 

(به جزء  3، 2، 1فصل هاي 
(به جزء  4)، فصل  10- 3بخش 

)  7- 4و  3- 4و  2- 4بخش هاي 
- 6(به جزء بخش هاي  6و فصل 
 ) مطالعه شود.5 - 6و  3

 1 احتمال نظريه اندازه و 1117229 4 1 احتمال عين اله پاشا دانشگاه پيام نور

  

  )111149(رياضي  آموزش -2002
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 ---   دانش پذير
محمد حسن           
 بيژن زاده  

و يادگيري  آموزش
)1آموزش رياضي (اترياضي 3 1111437  رياضي آموزشاصول 

 ---    رياضي آموزشاصول   الهدايي علم سيدحسن  فردا جهان

 ---   كيهان   چگونه مسئله حل كنيم؟  آرام / جورج پوليا
3  1111440 بنيادهاي نظري حل مسئله 

 14، 13، 12، 11، 10فصل هاي   )1در رياضيات (
        / جورج پوليا  فاطمي  مطالعه شود. 15و 

  خالقيت رياضي  پرويز شهرياري
  

  )111207(بيوشيمي  -2003
 كد درس  نام درس

تعداد 
 واحد

نام منابع درسي (فارسي يا 
  انگليسي)

  مالحظات  نام ناشر  مترجم /نام مولف

 آنزيمولوژي  2 1112413 شناسي آنزيم

حسيني  حاجي رضا
  - بغداد آبادي

 راد المع بهزاد

  ---  نور دانشگاه پيام

  2  1112147 غشاء بيوشيمي
Memberanes and 

their cellular 
functions 

J.B.Finean،
R.Coleman&R.

H.Mi 

Blackwell،
Scientific 
publicat  

 ---  

 و كربوهيدرات بيوشيمي
 ليپيد

  ---  نور دانشگاه پيام راد المع بهزاد قند و ليپيد  2  1112415

هاي بيوشيمي و روش
 بيوفيزيك

هاي بيوشيمي و جزوه روش  2  1112152
 بيوفيزيك

المع راد، بهزاد 
 نور دانشگاه پيام  حاجي حسينيرضا

تا پايان جزوه  3از ابتداي فصل 
  مطالعه شود.

  ) 111237(بيوفيزيك  -2004
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 آييژ ---

       محبوبه ضرابي، 
    دلير فردويي،راضيه 

 ندا ملكي تبريزي

1112537 2 مباني بيوانفورماتيك  بيوانفورماتيك ساختاري

          قسمت اول و دوم 
 مطالعه شود.

مركز نشر دانشگاهي
پيترا . اچ . اس . اسميت 

    ديويد ام تيلور/    -
 رقيه باقرزاده اكبري

      علوم پايه در پزشكي
 هسته اي

2 1112538  پرتويبيوفيزيك 

 آييژ مطالعه شود. 2و  1فصل هاي 
    مهران مير اوليائي و 
 علي اصغر رستگاري

  بيوفيزيك مولكولي  1112540 2 مباني بيوفيزيك
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  ) 111123(بهينه سازي  گرايش رياضي كاربردي -2005
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود.

انتشارات دانشگاه 
 شاهرود

H.PAOL-
WILLIAMS/          

ميرحسيني علي     
1111541 3 مدلسازي در برنامه ريزي رياضي  مدل سازي رياضي

مطالعه  6و  5، 4، 3، 2فصل هاي 
 شود

نشر كتاب دانشگاهي   بازارا، جارويس، شرالي/
 اسماعيل خرم

برنامه ريزي خطي و جريان هاي 
 شبكه اي

3 1111553  1بهينه سازي خطي پيشرفته

مطالعه  4و  3، 2، 1فصل هاي 
 شود.

MAC GRAW HILL RUDIN 
REAL AND COMPLEX 

ANALYSIS 
3 1111552

 
 آناليز حقيقي

 

  ) 111125( گرايش رياضي مالي رياضي كاربردي -2006
 مولف/ مترجمنام  نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

(جلد اول) مديريت و ارزيابي ريسك مهدي جهانگيري فن آوران ---   ارزيابي و مديريت ريسك 1111575 3

گروه رايانه تدبير پرداز ---
جان ادوارد هال/علي 

        صالح آبادي، 
  سجاد سياح

مهندسي مالي و مديريت مباني 
 مهندسي مالي 1111576 3 ريسك

  )111183(گرايش آناليز  ات و كاربردهارياضي -2007
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات 

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 .به بعد مطالعه شود 4فصل  از  پيام نور دانشگاه  خاكساري دكتر  پيشرفته جبر 4  1111582   پيشرفته جبر

---   دانشگاه اميركبير
-سيد منصور واعظ پور 
 عبدالحميد رياضي

 آناليز حقيقي 4  1111583   1آناليز حقيقي 

  )111182(گرايش جبر  ات و كاربردهارياضي -2008
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 .به بعد مطالعه شود 4فصل  از  پيام نور دانشگاه  خاكساري دكتر  پيشرفته جبر 4  1111582   پيشرفته جبر

---   دانشگاه اميركبير
-سيد منصور واعظ پور 
 عبدالحميد رياضي

 آناليز حقيقي 4  1111583   1آناليز حقيقي 

  ) 111275(زيست شناسي جانوري گرايش سلولي و تكويني  -2009
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 12و  11،  8، 4، 1فصل هاي 
 Mc Graw Hill ERNEST حذف مي باشد.

MAYER 

METHODS AND جزوه 
PRINCIPLS OF 
SYSTEMATIC 

ZOOLOGY 
 بيوسيستماتيك جانوري 1112126 2

 نور دانشگاه پيام ---
         -اكبركريمي 

 پوران بادكوبه هزاوه
 جنين شناسي مقايسه اي جانوران 1112127 2 مقايسه اي جانوران شناسيجنين 

 فيزيولوژي دستگاه عصبي مركزي 1112131 2 فيزيولوژي دستگاه عصبي مركزي نصري سيما دانشگاه پيام نور ---

 6و  5، 4، 3، 1فصل هاي 
 مطالعه شود.

 زيست شناسي خانه 
اسكات. گيلبرت/عباس 

 ياسر تهمتني /پيريايي
زيست شناسي تكويني (جلد اول) 

مكانيسم هاي سلولي و مولكولي  1112412 2 ويرايش نهم
 تكويني

  ) 111257(زيست شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي  -2010
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 12و  11،   8، 4، 1فصل هاي 
 Mc Graw Hill ERNEST حذف مي باشد.

MAYER 

METHODS AND  جزوه
PRINCIPLS OF 
SYSTEMATIC 

ZOOLOGY 
2 1112126  بيوسيستماتيك جانوري

1112131 2 فيزيولوژي دستگاه عصبي مركزي نصري سيما دانشگاه پيام نور --- دستگاه عصبي مركزيفيزيولوژي 

 دانشگاه پيام نور ---
 -علي اصغر پيله وريان

         -سيما نصري
 حبيب اله ناظم

1112134 2 آندوكرينولوژي پيشرفته  اندوكرينولوژي پيشرفته

مطالعه  6و  5، 4، 3، 1فصل هاي 
 شود.

 زيست شناسي خانه
اسكات. گيلبرت/عباس 

 ، ياسر تهمتنيپيريايي
تكويني (جلد اول) زيست شناسي 

1112412 2 ويرايش نهم مكانيسم هاي سلولي و مولكولي 
 تكويني
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  ) 111274(زيست شناسي گياهي گرايش سلولي و تكويني  -2011
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 دانشگاه پيام نور ---
     -مه لقا قربانلي      
رضا حاجي حسيني   

 بغداد آبادي
 متابوليسم گياهي 1112105 2 متابوليسم گياهي

 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2فصل هاي 
 مطالعه شود 10و 

ا.فان/آذرنوش جعفري جهاد دانشگاهي مشهد  1112404 2 آناتومي گياهي
ياخته شناسي و بافت شناسي 

 گياهي پيشرفته

بوم شناسي پوشش هاي گياهي 1112405 2 هاي گياهي اكولوژي پوشش يونس عصري دانشگاه پيام نور .مي باشدحذف  5فصل 

 جذب و انتقال در گياهان 1112406 2 جذب و انتقال در گياهان مه لقا قربانلي دانشگاه پيام نور ---

  ) 111252(زيست شناسي گياهي گرايش فيزيولوژي  -2012
 مترجم نام مولف/ نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 هاي گياهيبوم شناسي پوشش  1112405  2 هاي گياهياكولوژي پوشش يونس عصري نور دانشگاه پيام  باشد.حذف مي 5فصل 

 نور دانشگاه پيام ---
  مه لقا قربانلي.

رضا حاجي حسيني 
 بغدادآبادي

 متابوليسم گياهي  1112105  2 متابوليسم گياهي

 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2فصل هاي 
 مطالعه شود 10و 

 
ا.فان/آذرنوش جعفري جهاد دانشگاهي مشهد شناسي شناسي و بافتياخته  1112404  2 آناتومي گياهي

 گياهي پيشرفته

 در گياهانجذب و انتقال  1112406  2 جذب و انتقال در گياهان مه لقا قربانلي نور دانشگاه پيام ---

  )111222(ميكروبي گرايش زيست فناوري  -2013
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

.مي باشدحذف  10و  9، 4فصل هاي  دانشگاه 
فردوسي مشهد

 ژرمي دال وسيمون پارك/
 منصور مشرقي

ها مهندسي ژنتيك پروكاريوت 1112368 2 ژنتيك مولكولي باكتريها
 8و  7، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 

 مطالعه شود.
دانشگاه تربيت 

 مدرس
 سيد عباس شجاع الساداتي، 

 محمد علي اسدالهي
 فناوري تخمير 1112372 2 بيوتكنولوژي صنعتي

 8و  7، 6، 5، 4، 3، 2فصل هاي 
 مطالعه شود.

دانشگاه 
مشهدفردوسي 

    پري جانسون گرين/
    ،محمد باقر حبيبي نجفي

 رياضي ،امير ساالري

     مقدمه اي بر بيوتكنولوژي
 مواد غذايي

 زيست فناوري غذايي 1112374 2

---  
 

     پژوهشگاه 
 ابن سينا

جان بريانن، ليند باگوت 
الوله، جان سرل/حسن 

-علي محمد شكيب-رهنما
-سيد مجتبي خيام نكويي
- غالمرضا صالحي جوزاني

       -محمد رضا پروين
مسعود -هما محمود زاده

-اكرم صادقي -توحيدفر
 سعيد سهيلي وند

اخالق زيستي در زيست  1112391 2  مقدمه اي بر اخالق زيستي
 فناوري

  ) 111228(ژنتيك  -2014
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

           6و  5، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود.

 پوران پژوهش

         -مصطفي عبادي
         -غالمرضا بيدخوري
 الله عارف عشقي

 ژنتيك مولكولي 1112240 2 1مولكولي جلد زيست شناسي 

 براي فردا ---

فردبانز/روح اهللا نخعي 
 -مجيد تفريحي -سيستاني

 هادي شيرزاد

 ژنتيك سرطان 1112291 2 اصول ژنتيك سرطان

 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 9و 

 براي فردا

         رابرت. ال نوسبام/
محمد غفراني، عاطفه 

فريناز به فرجام  شيركوند،
 (زير نظر نجات مهديه)

ژنتيك در پزشكي تامسون 
 (ويرايش هشتم)

 ژنتيك انساني تكميلي 1112422 2

، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 12و  11، 10، 9

دانشگاه پيام نور  محمدعلي ابراهيمي و مسعود
 توحيدفر

مهندسي ژنتيك و روشها(ويرايش 
 تجديد نظر شده) جديد و

 مهندسي ژنتيك 1112424 2
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  ) 112410(ژئوفيزيك گرايش زلزله شناسي  -2015
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 مباني گراني سنجي 1116462 2 )اولجلد (ژئوفيزيك كاربردي  حسينيهحاجب -زمرديان  دانشگاه تهران مطالعه شود. 2فصل 

 1ژئو مغناطيس  1116463 2 )جلد اول(ژئوفيزيك كاربردي  حسينيهحاجب -زمرديان  دانشگاه تهران مطالعه شود. 3فصل 

مطالعه  3و  2، 1فصل هاي 
 شود.

 ژئوديناميك 1116469 2 ژئوديناميك محمد آريامنش، زهرا محمودپور اميركبير

  )111470(شيمي گرايش شيمي آلي  -2016
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 دانشگاه پيام نور ---  لطفعلي سقط فروش، محمد حكيمي  شيمي معدني پيشرفته 3  1114097   شيمي معدني پيشرفته

--- 
                عباس تيموري،   دانشگاه پيام نور

  شيمي آلي پيشرفته  1114098  3  شيمي آلي پيشرفته  عليرضا نجفي چرمهيني

--- 
  دانشگاه پيام نور 

نيلوفر بهرامي پناه، محسن افتاده، 
    زهرا رستمي، رضا بهجت منش، 

  وحيد معيني
  شيمي فيزيك پيشرفته  1114099  3  شيمي فيزيك پيشرفته

  )111460(شيمي گرايش شيمي تجزيه  -2017
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 شيمي معدني پيشرفته 1114097 3 شيمي معدني پيشرفته لطفعلي سقط فروش، محمد حكيمي دانشگاه پيام نور ---

تيموري، عليرضا نجفي چرمهينيعباس  دانشگاه پيام نور ---  شيمي آلي پيشرفته 1114098 3 شيمي آلي پيشرفته

 حسن كرمي، محمدعلي كريمي دانشگاه پيام نور ---
 

 شيمي تجزيه پيشرفته 1114100 3 شيمي تجزيه پيشرفته

  )111461 ( كاربرديشيمي گرايش شيمي  - 2018
 كد درس  نام درس

تعداد 
 واحد

يا  نام منابع درسي (فارسي
  انگليسي)

  مالحظات  نام ناشر  مترجم /نام مولف

 طراحي راكتورهاي شيميايي 3 1114410 واكنشگاهها
             اكتاولونسپيل پيل / 
  مرتضي سهرابي

جهاد دانشگاهي 
(دانشگاه صنعتي 

  امير كبير)

، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
  مطالعه شود. 8و  7، 6

طراحي آزمايش و افزايش 
 هاطراحي و تحليل آزمايش 3 1114411  فرايندهامقياس 

           داگالس مونتگومري / 
  رسول نورالسناء

دانشگاه علم و 
 ‐‐‐  صنعت

         شناسايي و تعيين 
 ساختار مواد

1114412 3 
        روشهاي شناسايي و 

مشخصه يابي مواد نانو ساختارها، 
 فلزات و پليمرها

 عبدالرضا سيم پيچي، خديجه
  خدرولو، مسعود وصالي ناصح

نشر دانشگاهي 
  كيان

، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
  مطالعه شود. 7و  6

  ) 111631(علوم زمين گرايش پترولوژي  -2019
 كد درس  نام درس

تعداد 
 واحد

نام منابع درسي (فارسي يا 
  انگليسي)

  مالحظات  نام ناشر  مترجم /نام مولف

 2 1116264 آتشفشان شناسي پيشرفته
آتشفشانها و رخساره هاي 

 آتشفشاني
 دانشگاه تهران علي درويش زاده

، 9، 8، 7، 6فصل هاي 
 مطالعه شود 12و  10

زمين شيمي آذرين و 
 دگرگوني

1116526 3 
كاربرد داده هاي ژئوشيميايي 

 (ارزيابي، نمايش، تفسير)
               هاگ رولينسون/ 

 عليرضا كريم زاده ثمرين
 تبريزدانشگاه 

، 3، 1فصل هاي 
تا  173(صفحات 4

(صفحات 6و   5)، 248
) مطالعه 444تا  389

 شود

 ماگماتيسم و زمين ساخت 
 صفحه اي     

 سنگ شناسي آذرين پيشرفته 2 1116532
منصور قرباني با همكاري مهندس 

 جمال رسولي
 آرين زمين

، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
و  20، 15، 14، 12، 6

 مطالعه شود. 21
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  ) 111636(علوم زمين گرايش چينه نگاري و ديرينه شناسي  -2020
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 زيست چينه نگاري 1116412 2 زيست چينه نگاري شعبانيان پيام نوردانشگاه  ---

 دانشگاه پيام نور ---
زاده ، سيد احمد كبريايي 

بابا زاده، عبدالمجيد 
 موسوي نيا

 ديرينه بوم شناسي 1116415 2 ديرين بوم شناسي

 دانشگاه اصفهان حذف مي باشد. 6و  3، 1فصل هاي 
- طاهري -وزيري مقدم

 كيمياگري
 چينه نگاري پيشرفته 1116418 2 اصول چينه نگاري

    ) 111634علوم زمين گرايش زمين ساخت(تكتونيك) ( -2021
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 10و  9، 8

 دانشگاه تهران

فريدريك  -فيليپ كري
-حسن زاده  واين/

 مدبري

 زمين ساخت جهاني 1116396 3 ساخت جهانيزمين

 8و  7، 6، 5، 4، 2 فصل هاي
 مطالعه شود.

 نشر انتخاب
ادوارد كلر و نيكوالس 
 پينتر/ابوالقاسم گورابي

 1116402 2 تكتونيك فعال
      نوزمين ساخت و ريخت 

 زمين ساخت

حسن علي زاده سالومحله دانشگاه پيام نور ---  كانه زايي و زمين ساخت 1116406 2 كاني زايي و زمين ساخت

  ) 111632(علوم زمين گرايش زمين شناسي زيست محيطي  -2022
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

مطالعه  9و  8، 7فصل هاي 
 شود.

مركز نشر دانشگاهي
 مر،جي .نلسون ايباي/فريد
          ،سروش مدبري

 تهرانيگيتي فرقاني 

 زمين شيمي زيست محيطي 1116280 2 مباني زمين شيمي زيست محيطي

 7و  6، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود.

دانشگاه صنعتي 
 شاهرود

       ناصر حافظي مقدس،
 محمد غفوري

 خطر هاي زمين شناختي 1116283 2 زمين شناسي محيط زيست

        6و  5، 4، 3فصل هاي 
 مطالعه شود.

 دانشگاه پيام نور
         -اسماعيل اله پور 
 فاطمه شباني

 زمين شناسي پزشكي 1116287 2 زمين شناسي پزشكي

  )111328(فيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان ها  -2024
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

دانشگاه پيام نور ---  1پيشرفته  وانتوميمكانيك ك 1113155 3 مكانيك كوانتومي نوين ساكورايي ج.ج/جميل آريايي

 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود.

wood worth R K Pathria, Paul D. 
Beale 

statistical mechanics 
)ويرايش دوم(  1مكانيك آماري پيشرفته  1113159 3 

    5و  4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود.

John Wiley John David Jackson Classical 
Electrodynamics 

 1الكترو ديناميك پيشرفته  1113411 3

  )111349(فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال  -2025
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس درسكد 

دانشگاه پيام نور ---  1مكانيك كوانتومي پيشرفته  1113155 3 مكانيك كوانتومي نوين ساكورايي ج.ج/جميل آريايي

 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود.

wood worth 
R K Pathria, Paul D. 

Beale 

statistical mechanics 
 1پيشرفته مكانيك آماري  1113159 3 (ويرايش دوم)

    5و  4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود.

John Wiley John David Jackson 
Classical 

Electrodynamics 
 1الكترو ديناميك پيشرفته  1113411 3
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  )111353(فيزيك گرايش فيزيك هسته اي  -2026

 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات
نام منابع درسي (فارسي يا 

 انگليسي)

 تعداد
واحد

 نام درس كد درس

دانشگاه پيام نور ---  1مكانيك كوانتومي پيشرفته  1113155 3 مكانيك كوانتومي نوين ساكورايي ج.ج/جميل آريايي

و  5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 6

wood worth 
R K Pathria, Paul D. 

Beale 

  statistical mechanics  
(ويرايش دوم)    

 1مكانيك آماري پيشرفته  1113159 3

    5و  4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود.

John Wiley John David Jackson 
Classical 

Electrodynamics 
 1الكترو ديناميك پيشرفته  1113411 3

  

  )111351(فيزيك گرايش نجوم و اختر فيزيك  -2027

 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات
يا نام منابع درسي (فارسي 

 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

دانشگاه پيام نور ---  1مكانيك كوانتومي پيشرفته  1113155 3 مكانيك كوانتومي نوين ساكورايي ج.ج/جميل آريايي

 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 6و 

wood worth 
R K Pathria, Paul D. 

Beale 

statistical mechanics 
 1مكانيك آماري پيشرفته  1113159 3 (ويرايش دوم)

 5و  4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود.

John Wiley John David Jackson 
Classical 

Electrodynamics 
 1الكترو ديناميك پيشرفته  1113411 3
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  گروه فني و مهندسي
  )131916(نانو الكترونيك  و هاي ميكروافزاره گرايشمهندسي برق  -3001

 مترجم /نام مولف  ناشر نام مالحظات
نام منابع درسي (فارسي يا 

 انگليسي)
تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

و  9، 8، 7، 6، 5، 4، 3فصل هاي 
 .prentice hall S.M.Sze and M.K مطالعه شود. 10

Lee, 
Semiconductor 

Devices, Physics and 
Technology, ٣rd Ed 

3 1319201  افزاره هاي نيم رسانا

 6و  5، 4، 3، 2، 1هاي فصل 
 مطالعه شود.

     دانشگاه صنعتي
 امير كبير

 حسن كاتوزيان
    فناوري ساخت ادوات  تئوري و

 نيمه هادي
3 1319202           تئوري و فناوري ساخت 

 نيم رسانا افزاره هاي

، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 Mc-Graw Hill Behzad Razavi Design of Analog CMOS مطالعه شود. 10و  9

integrated Circuits 3 1319203  )CMOSمدارهاي مجتمع خطي (

  

  )131915(مدارهاي مجتمع الكترونيك  گرايشمهندسي برق  -3002
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

(به جزء   7و  6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي
مطالعه شود. ) spiceبخشهاي مربوط به   نص

چاندرا -جان ام رابي
- كازان

بورويوژنيكلويچ/داريوش 
 ولي اهللا نجفي-شيري

   مدارهاي مجتمع ديجيتال
 (ويراست دوم)

3 1319183 مدارهاي مجتمع خيلي 
 )VLSIفشرده(

      6و  5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود.

    صنعتيدانشگاه 
 كبيرامير

 حسن كاتوزيان
فناوري ساخت ادوات  تئوري و

 نيمه هادي
3 1319202 تئوري و فناوري ساخت افزاره هاي 

 نيم رسانا

، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
Mc-Graw Hill مطالعه شود. 10و  9 Behzad Razavi 

Design of Analog 
CMOS integrated 

Circuits 
3 1319203  )CMOSمجتمع خطي ( مدارهاي

  

  

  )131722(مهندسي شيمي گرايش پليمر  -3003
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

مطالعه  11و  10، 9فصل هاي 
 شود.

 كتاب دانشگاهي

ادوين اليت فوت،رابرت 
بايرن برد، وارن اي، 

     توارت/       اس
 رضا افضلمحمد

 انتقال حرارت پيشرفته 1317199 3 پديده هاي انتقال

 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود.

 شهره فاطمي دانشگاه تهران
  كاربرد رياضيات و مدل سازي در

 مهندسي شيمي
 رياضيات مهندسي پيشرفته 1317205 3

و  7 ،6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 8

انديشه هاي گوهر بار
جان ام پراوزنيتز،ليش 
تنتالر، دي ازودو/سعيد 
 سلطانعلي، فاطمه قاري

ترموديناميك مولكولي تعادالت 
 فازي سيال

 ترموديناميك پيشرفته 1317273 3

  

  )131723(صنايع غذايي  گرايشمهندسي شيمي  -3004
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

منابع درسي (فارسي يا نام 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

       11و  10، 9فصل هاي 
 مطالعه شود.

 كتاب دانشگاهي

ادوين اليت فوت،رابرت 
بايرن برد، وارن اي، 

استوارت/            
 محمدرضا افضل

1317199 3 پديده هاي انتقال  انتقال حرارت پيشرفته

 6و  5، 4 ،3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود.

 شهره فاطمي دانشگاه تهران
كاربرد رياضيات و مدل سازي در  

 مهندسي شيمي
3 1317205  رياضيات مهندسي پيشرفته

و  7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 8

انديشه هاي گوهر بار
جان ام پراوزنيتز،ليش 
تنتالر، دي ازودو/سعيد 

 فاطمه قاريسلطانعلي، 

ترموديناميك مولكولي تعادالت 
 فازي سيال

3 1317273  ترموديناميك پيشرفته
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  )131719(محيط زيست  گرايشمهندسي شيمي  -3005
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

       11و  10، 9فصل هاي 

 مطالعه شود.
 كتاب دانشگاهي

ادوين اليت فوت،رابرت بايرن 
توارت/     برد، وارن اي، اس

 رضا افضلمحمد

1317199 3 پديده هاي انتقال  انتقال حرارت پيشرفته

 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود.

 شهره فاطمي دانشگاه تهران
كاربرد رياضيات و مدل سازي 

 مهندسي شيمي در
3 1317205  رياضيات مهندسي پيشرفته

و  7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 8

انديشه هاي گوهر بار
جان ام پراوزنيتز،ليش تنتالر، 
دي ازودو/سعيد سلطانعلي، 

 فاطمه قاري

ترموديناميك مولكولي تعادالت 
 فازي سيال

3 1317273  ترموديناميك پيشرفته

  )131717(مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند  -3006
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

مطالعه  11و  10، 9فصل هاي 
 شود.

 كتاب دانشگاهي

ادوين اليت فوت،رابرت 
بايرن برد، وارن اي، 

استوارت/               
 محمدرضا افضل

1317199 3 پديده هاي انتقال  انتقال حرارت پيشرفته

 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود.

 شهره فاطمي دانشگاه تهران
كاربرد رياضيات و مدل سازي 

 در مهندسي شيمي
3 1317205  رياضيات مهندسي پيشرفته

و  7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 8

گوهر بارانديشه هاي 
جان ام پراوزنيتز،ليش تنتالر، 
دي ازودو/سعيد سلطانعلي، 

 فاطمه قاري

ترموديناميك مولكولي تعادالت 
 فازي سيال

3 1317273  ترموديناميك پيشرفته

  )131413(ها بهينه سازي سيستم گرايش مهندسي صنايع -3007
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

(از ابتدا تا 7، 6، 5، 1هاي فصل
(از ابتدا تا 8)، 7- 6انتهاي بند 
    (از ابتدا تا9) و 8- 4انتهاي بند 

 ) مطالعه شوند.9- 6انتهاي 

 فردوسي مشهد

ريچارد آ. جانسون و دين 
           دبليو . ويچرن/
 حسينعلي نيرومند

متغيره  تحليل آماري چند
 كاربردي

 تحليل آماري چند متغيره 1314192 3

 8، 7، 6، 5، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 9و

 دانشگاه شاهد
بشيري،سيد عباس حسيني جو 

 سيد جواد حسيني نژاد-
 طراحي سيستم هاي صنعتي 1314193 3 طراحي سيستم هاي صنعتي

(به جزء 3و  2، 1فصل هاي 
تا 105، 87تا  77صفحات 
، 143تا  127 ،121

و  260تا 252، 190تا166
 )مطالعه شود.286تا276

تصميم گيري هاي چند معياره جواد اصغر پورمحمد دانشگاه تهران  نظريه تصميم گيري 1314205 3

  )131419(هاي كالن سيستم گرايشمهندسي صنايع  -3008
 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 8و  7، 6، 5، 4، 3، 1فصل هاي 
 مطالعه شود.

 سمت
john D. Sterman/     

 برارپور و ديگرانكوروش 

وكار  شناسي كسبپويايي
سازي تفكر سيستمي و مدل

 براي جهاني پيچيده

مدل سازي پويايي هاي سيستم 1314146 3

 فرايندهاي احتمالي 1314156 3 فرايندهاي تصادفي پاشا عين اهللا دانشگاه پيام نور ---

 برنامه ريزي رياضي 1314221 3 2تحقيق در عمليات  حبيبه نظيف دانشگاه پيام نور ---
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  )131418( مديريت مهندسي گرايشمهندسي صنايع  -3009
 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

(به جزء 3و  2، 1فصل هاي 
، 121تا 105، 87تا  77صفحات 

 252، 190تا166، 143تا  127
 مطالعه شود. )286تا276و  260تا

 نظريه تصميم گيري 1314147 3 هاي چند معياره تصميم گيري جواد اصغر پورمحمد دانشگاه تهران

 ،10 ،9 ،7 ،5 ،3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود 13و  12 ،11

دفتر پژوهشهاي 
 فرهنگي

    مليسا آ. شلينگ/
سيد محمد اعرابي، 
محمد تقي زاده مطلق

مديريت استراتژيك نوآوري 
 تكنولوژيك

 مديريت نوآوري و فناوري 1314179 3

           (تا 10و  9، 8، 7، 6، 5فصل هاي 
فصل  )مطالعه شود.10- 4ابتداي 

 حذف مي باشد.رگرسيون چند متغيره 
مركز نشر دانشگاهي      باوكر/ -ليبرمن

 هاشم محلوجي
 تحليل داده هاي مهندسي 1314184 3 آمار مهندسي

  )131321(هاي هيدروليكي آب و سازه گرايشمهندسي عمران  -3010
 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 درسنام  كد درس

 سدهاي خاكي 1313200 3 سدهاي خاكي محمود وفائيان صنعتي اصفهان ---

به  6و  5،  4،  3،  2،  1فصل هاي 
 مطالعه شود. )ب(انضمام پيوست 

دانشگاه صنعتي 
 اصفهان

      كالوس هافمن، 
        استيو چيانگ/

 احمدرضا عظيميان

االت محاسباتي براي ديناميك سي
 اول)(جلدمهندسان 

 هيدروليك محاسباتي 1313252 3

-3-8(تا اول بخش  8، 7فصل هاي 
-11(به جزء بخش  11، 10، 9)، 4

پرش هيدروليكي در بسترها با  3-3
شيب معكوس و زير بخش هاي آن، 

حوضچه هاي آرامش و  5 -11بخش 
بخش هاي آن، به استثناي       زير

سريز هاي شيب    6 -11بخش 
-2-12  بخش  جزء(به  12شكن) و 

روشهاي حل معادالت جريانهاي  3
غير دائمي متغير تدريجي و زير 

 4-2-12  بخش هاي آن، بخش
روش خصوصيات، به استثناي بخش 

تاثير شيب و مقاومت  2 -2- 3 -12
برخورد دو  3-2- 3-12كانال، بخش 

 موج) مطالعه شود.
  

         دانشگاه 
 (ع)امام رضا
  

       -محمود حسيني
 جليل ابريشمي

  
 هيدروليك كانالهاي باز

  3 1313024 
 

 هيدروليك پيشرفته
  

  

  )131311(راه و ترابري  گرايشمهندسي عمران  -3011
 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 .مي باشدحذف  10فصل 
 معاونت برنامه ريزي
و نظارت راهبردي 

 رئيس جمهور

معاونت برنامه ريزي و 
      نظارت راهبردي 
 رئيس جمهور

آيبن نامه طرح هندسي راه هاي 
 415ايران نشريه 

 طرح هندسي راه پيشرفته 1313002 3

       6و  5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود.

 دانشگاه پيام نور
 -كي منش  محمودرضا

 فاضل فصيحي
طراحي روسازي پيشرفته تحليل و 3 1313237 

تحليل و طراحي روسازي 
 پيشرفته

 تكنولوژي و مواد روسازي 1313299 3 تكنولوژي و مواد روسازي محمودرضا كي منش دانشگاه پيام نور .مي باشدحذف  8و  7، 1فصل هاي 

  ) 131322(ژئوتكنيك  گرايشمهندسي عمران  -3012
 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 رياضيات عالي مهندسي 1313001 3 رياضيات مهندسي عبداهللا شيدفر دالفك مطالعه شود. 4و  3، 2، 1فصل هاي 

 9و  6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود.

يوسف زادهبودهو/ميكائيل  دانشگاه تبريز  مكانيك خاك پيشرفته 1313195 3 و پيمكانيك خاك 

 12و  11، 10، 9، 8، 7، 6فصل هاي 
 مطالعه شود.

 مهندسي پي پيشرفته 1313196 3 اصول مهندسي ژئوتكنيك براجا ام/ طاحوني پارس آيين
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  )131317(سازه  گرايشمهندسي عمران  -3013
 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

مطالعه  4و  3، 2، 1فصل هاي 
 شود.

 رياضيات عالي مهندسي 1313001 3 رياضيات مهندسي عبداهللا شيدفر دالفك

--- 
دانشگاه صنعتي 

 اصفهان
        محمدمهدي 
 سعادت پور

 تئوري االستيسيته 1313230 3 مباني تئوري االستيسيته

 431تا صفحه  1از صفحه 
 مطالعه شود.

 ديناميك سازه 1313231 3 ديناميك سازه ها خسرو برگي دانشگاه تهران

  )131319(محيط زيست مهندسي   گرايشمهندسي عمران  -3014
 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

، 8، 6، 5، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 15 و 9

 اصول تصفيه آب محمد چالكش اميري اركان دانش
3 1313227 

اصول مهندسي تصفيه آب و 
مطالعه  3و  2، 1فصل هاي  فاضالب

 شود.
مركز نشر دانشگاهي         متكاف و ادي/

 احمد ابريشم چي
 مهندسي فاضالب

 5و  4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود.

موسسه علمي فرهنگي 
 نص

 اصول مهندسي آلودگي هوا 1313229 3 آلودگي هوا منشا و كنترل آن دكتر ندافي وارك/

بازيافت مواد زائد جامد شهري محمد علي عبدلي دانشگاه تهران --- 3 1313263 
اصول مهندسي و مديريت 

 پسماند

  )131318(مديريت ساخت مهندسي و  گرايشمهندسي عمران  -3015
 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 حذف مي باشد. 6فصل 
سازمان مديريت 

 صنعتي
 پرويز بختياري

حسابداري و مديريت مالي براي 
 1313182 3 مديران

مديريت مالي و حسابداري 
 دانشگاه تهران مطالعه شود. 5فصل  پروژه

      -محمود گالبچي
 امير فرجي

 مديريت استراتژيك پروژه

 دانشگاه تهران مطالعه شود. 6فصل 
     -محمود گالبچي
 امير فرجي

 مديريت استراتژيك پروژه

به توضيحات زير مراجعه  مديريت و مقررات پيمان 1313315 3
  شود.

معاونت برنامه ريزي و 
نظارت 

  جمهوريرياست

  معاونت برنامه ريزي 

  و نظارت

هاي معاونت بخشنامه *
ريزي و نظارت راهبردي برنامه

  رياست جمهوري
 9، 8، 6، 5، 3، 1فصل هاي 

 مطالعه شود. 12و 
 دانشگاه تهران

       كتي شوالب/     
 محمود گالبچي

مديريت پروژه ، با رويكرد 
 12و  11، 6، 3فصل هاي  مديريت پروژه 1313316 3 فناوري اطالعات

 مطالعه شود.
دانشگاه علم و صنعت  مديريت پروژه هاي عمراني پرويز قدوسي

 بهاي آحاد تعديل نحوه دستورالعمل موضوع با 15/9/1382 مورخ 173073/101: كامل. شماره طور به) اجرايي فني نظام 4311 شماره نشريه( آنها مقررات و هاپيمان خصوصي و عمومي شرايط *
 و عوامل انتخاب نحوه دستورالعمل موضوع با 27/4/91 مورخ 33260/100: . شماره)5 تا 1 هايپيوست و كاربرد. كليات دستورالعمل( 1392 سال ابنيه رشته پايه واحد بهاي كامل. فهرست طور به هاپيمان
 مناقصات در پيشنهادي متناسب هايقيمت دامنه تعيين دستورالعمل موضوع با 14/8/1391 مورخ 65663/100: . شماره)ضمائم از غير به( 1391 سال مشاوران كارگاهي نظارت خدمات الزحمهحق تعيين
 2/9/1360 مورخ 1- 5090/54/11082: كامل. شماره طور به سرجمع صورت به ساختماني كارهاي اجراي پيمان انعقاد موضوع با 4/2/1389 مورخ 6405/100: كامل. شماره طور به ايمرحله دو و يك
 .كامل طور به 5090 بخشنامه پيرو 8/4/1361 مورخ 1-1300/57/5188: كامل. شماره طور به هاوضعيت صورت پرداخت در تاخير از ناشي تاخيرات محاسبه نحوه موضوع با

  )131014(گرايش تجارت الكترونيكيمهندسي فناوري اطالعات  -3016

  

 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات
نام منابع درسي (فارسي يا 

 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 ---   دانشگاه پيام نور

Dave chaffey, PR  
   Smith/          

 حسيني ميرزا حسن
 بازاريابي الكترونيكي 3  1310036   بازار يابي الكترونيكي

و  6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 7

  آتي نگر

Sunil Chopra, 
Peter Meindl    

    نسب، حقيقيمنيژه 
سيده سمانه سيدي     

مديريت زنجيره تأمين با 
 3  رويكردي بر فناوري اطالعات 1310037    مديريت زنجيره عرضه

 8و  6، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
     باز مهندسي فرايندهاي   امير هوشنگ تاج فر  دانشگاه پيام نور  مطالعه شود.

 3  كسب و كار 1322039 
مهندسي مجدد 

  تجاريفرايندهاي 
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  )131011(مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري سازماني  -3018
نام منابع درسي (فارسي يا انگليسي) نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

و  5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 6

wiley Dominic Duggan 
Enterprise Software 

Architecture and Design 
 معماري نرم افزار 1115280 3

و  6، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 8

 1310027 3 باز مهندسي فرايندهاي كسب و كار امير هوشنگ تاج فر دانشگاه پيام نور
         مهندسي مجدد 
 فرآيندهاي حرفه

 دانشگاه پيام نور ---
     -علي اكبر احمدي 

مريم اله وكيلي-شكري پور 
سيستم هاي برنامه ريزي منابع جزوه 

 )ERPسازمان(
 برنامه ريزي منابع سازمان 1322048 3

  

  )111513(افزار نرمگرايش مهندسي كامپيوتر  -3019

 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات
نام منابع درسي (فارسي يا 

 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 7و  6

Prentice Hall, 
٢nd Edition 

Andrew S. 
Tanenbaum and 

Maarten Van Steen 

Distributed Systems 
Principles and Paradigms 

 سيستم هاي عامل پيشرفته 1115023 3

پيام نوردانشگاه  ---  پايگاه داده پيشرفته 1115024 3 پايگاه داده پيشرفته احمد فراهي 

پيام نوردانشگاه  --- مهسا نظري  -مهدي خليلي   الگوريتم هاي پيشرفته
 

 الگوريتم هاي پيشرفته 1115025 3

  

 )132216(مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز  -3020

 كد درس  نام درس
تعداد 
 واحد

نام منابع درسي (فارسي يا 
  انگليسي)

  مالحظات  نام ناشر  مترجم /نام مولف

 يادگيري ماشين 3 1322062 يادگيري ماشين
 -محمود البرزي

  محمدعلي خاني
دانشگاه صنعتي 

 ‐‐‐  شريف

 3 1322064 رايانش تكاملي
introduction to 

evolutionary computing, 
second edtion 

a.e. eiben, j.e. 
smith 

springer ‐‐‐ 

 3 1322115 هوش مصنوعي پيشرفته
Artificial Intelligence A 
Modern Approach, ٣nd 

Edition,٢٠١٠ 
Russell and Norrig 

Prentice Hall, 
PEARSON 

، 15، 14، 13فصل هاي
و  20، 19، 18، 17، 16

 مطالعه شود    21

  )131508(تبديل انرژي گرايشمهندسي مكانيك  -3021

 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات
نام منابع درسي (فارسي يا 

 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس درسكد 

، 18، 17، 15، 14، 13فصل هاي 
19 ،21 ،22 ،23 ،25 ،26 ،27 ،28 ،

 مطالعه شود. 32و  31، 30، 29

Mcgraw-Hill 
Education, ٦th 

Edition, 

Steven C. 
Chapra, 

Raymond P. 
Canale 

Numerical Methods for 
Engineers 

 محاسبات عددي پيشرفته 1315024 3

(به جزء بخش 4، 3، 2، 1فصل هاي 
) 1-5(فقط بخش 5) و فصل 4-4

 مطالعه شود.

 1مكانيك محيط هاي پيوسته 1315028 3 1مكانيك محيط هاي پيوسته  زهره ابراهيمي دانشگاه پيام نور

 13و 10، 8، 6، 2، 1فصل هاي 
 .مطالعه شود

دانشگاه صنعتي خواجه 
 نصيرالدين طوسي

 1رياضيات پيشرفته  1315029 3 رياضيات پيشرفته امير رضا شاهاني
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  )131509(ساخت و توليد گرايشمهندسي مكانيك  -3022
مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات نام منابع درسي (فارسي يا انگليسي) تعداد 

 واحد
 نام درس كد درس

مطالعه  13و 10، 8، 6، 2، 1فصل هاي 
 .شود

دانشگاه صنعتي 
خواجه نصيرالدين 

 طوسي

1315029 3 رياضيات پيشرفته شاهانيامير رضا   1رياضيات پيشرفته 

، 13، 11، 10، 9، 4، 2، 1فصل هاي 
 .مطالعه شود16و 15، 14

Prentice Hall 
Mikell 

P.Groover 

(Automation, Production Systems, 
and Computer-Integrated 

Manufacturing (٢nd Edition 
3 1315262  سيستم هاي توليد صنعتي

، 18، 12، 11، 7، 5، 3، 1فصل هاي 
 .مطالعه شود 26و 25، 21، 20، 19

Prentice Hall 
Mikell 

P.Groover 

(Automation, Production Systems, 
and Computer-Integrated 

Manufacturing (٢nd Edition 
3 1315283  اتوماسيون در توليد

  )131511(طراحي كاربردي  گرايشمهندسي مكانيك  -3023
مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات نام منابع درسي (فارسي يا انگليسي) تعداد 

 واحد
 نام درس كد درس

(به جزء 4، 3، 2، 1فصل هاي 
(فقط بخش 5) و فصل 4-4بخش 

 ) مطالعه شود.1 -5

 1مكانيك محيط هاي پيوسته 1315028 3 1مكانيك محيط هاي پيوسته  زهره ابراهيمي دانشگاه پيام نور

 13و 10، 8، 6، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود

دانشگاه صنعتي خواجه 
 نصيرالدين طوسي

 1رياضيات پيشرفته  1315029 3 رياضيات پيشرفته امير رضا شاهاني

(از ابتدا تا پايان بخش  3، 2فصل هاي 
 – 3- 5(به جزء بخش هاي 4)؛ 3-3-4

(از ابتدا تا  8و 7، 6، 5)، 4 - 4و  4
 مطالعه شود) 5 - 8پايان بخش 

علي خاكي صديق دانشگاه تهران  1كنترل پيشرفته 1315306 3 اصول كنترل مدرن

  )132110(شناسايي و انتخاب مواد مهندسي  گرايش مهندسي مواد -3024
مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات نام منابع درسي (فارسي يا انگليسي) تعداد 

 واحد
 نام درس كد درس

 7و  6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود.

دانشگاه صنعتي 
 شريف

D.Hull.D.J 
Bacon/              
 علي اكبر اكرامي

متالوژي مكانيكي:آشنايي با نابجايي ها  تئوري نابجايي ها 1321001 3

مطالعه  12و  11، 10، 9فصل هاي 
 شود.

جهاد دانشگاهي 
دانشگاه صنعتي 

 اصفهان

     ديويد گاسكل/
 علي سعيدي

 ترموديناميك پيشرفته مواد 1321002 2  )2(جلداي بر ترموديناميك موادمقدمه

 Trans Tech پيوست ها حذف مي باشد.
Publications 

W.Kurz and 
D.j.Fisher 

Fundamentals of 
Solidification,Third Edition 

 فرايندهاي انجماد پيشرفته 1321003 3
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  گروه كشاورزي و منابع طبيعي
  )141315( اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي كشاورزياقتصاد كشاورزي گرايش  -4001

 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات
نام منابع درسي (فارسي يا 

 انگليسي)

تعداد 
واحد  نام درس كد درس

، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
و  15، 14، 13، 12، 11، 10، 9

 مطالعه شود. 16
 ني

        هال واريان/
 جواد پور مقيمسيد

     رويكردي جديد به اقتصاد 
 خرد ميانه

3 1413011  خرد تكميلي اقتصاد

، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 12و  11، 10، 9

 ني
 ويليام اج برانسون/
 عباس شاكري

تئوري و سياستهاي اقتصاد كالن 3 1413012  اقتصاد كالن تكميلي

  )141316(اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي  -4002
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
واحد  نام درس كد درس

، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
و  15، 14، 13، 12، 11، 10، 9

 مطالعه شود. 16

 ني
        هال واريان/

 مقيمپور  جوادسيد

     رويكردي جديد به اقتصاد 
 خرد ميانه

 تكميلي اقتصادخرد 1413011 3

، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 12و  11، 10، 9

 ني
 ويليام اج برانسون/
 عباس شاكري

تئوري و سياستهاي اقتصاد كالن  اقتصادكالن تكميلي 1413012 3

  دانشگاه تهران  --- 
    گجراتي/دامودار 

 حميد ابريشمي

  
  1اقتصاد سنجي تكميلي   1413013  3  مباني اقتصاد سنجي (جلد دوم)

 )141140(بيوتكنولوژي كشاورزي  -4003

 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات
نام منابع درسي (فارسي يا 

 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 14و  13, 12, 4, 3فصل هاي 
 حذف مي باشد.

دانشگاه  -ماني 
شكي علوم پز

 اصفهان

 رسول صالحي
مباحثي از بيولوژي سلولي و 

 مولكولي
 بيولوژي سلولي مولكولي 1112076 2

، 17، 16، 15، 14فصل هاي 
مطالعه شود. 21و  20، 19، 18  بيوشيمي پيشرفته 1411572 2 مباني بيوشيمي كشاورزي محمد صفري دانشگاه تهران

پيام نوردانشگاه  ---  ، غالمرضا بخشي خانيكي
 محسن فرشادفر

 *سيتوژنتيك گياهي 1411573 2 سيتوژنتيك 

و از  12تا آخر فصل  1ازفصل 
        تا آخر كتاب 17فصل 

  مطالعه شود.
 دانشگاه تهران

 -تي ا.براون/يزدي
 ولي زاده-صمدي

 ژنتيك مولكولي 1411576 2 ژنتيك از ديدگاه مولكولي

  گردد.سيتوژنتيك گياهي در اولين ترم دانشجويي ارائه ميواحد آزمايشگاه  *

  )141212(توسعه روستايي  -4004
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 سمت  ---   علي شكوري
سياستهاي توسعه كشاورزي در 

 ايران
2 2614120 

برنامه ريزي و سياستگذاري 
 توسعه روستايي

  دانشگاه تهران  --- 
       ام. ال. داوان/ 

 -محمدي-مهدي طالب
  فرضي زاده

  مباني توسعه پايدار  1412027  2  هاي توسعه روستايياولويت

     يوجيرو هايامي/   ني  --- 
  غالمرضا آزاد (ارمكي)

     اقتصاد توسعه از فقر تا 
  توسعه اقتصادي 1412011  2  ثروت ملل

  مديريت توسعه  1412030  2  مديريت توسعه  عباس محمدزاده  دانشگاه پيام نور  --- 
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  )141143(علوم دامي گرايش تغذيه دام  -4005
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 پيام نور دانشگاه ---
        ، معروف خليلي

 محمد علي ابراهيمي

روش تحقيق در مهندسي كشاورزي 
 و علوم زيستي

 روش تحقيق 1411448 2

، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4فصل هاي 
 مطالعه شود. 12و 11

 فيزيولوژي پيشرفته 1411696 2 فيزيولوژي دام محمد جواد ضميري حق شناس

، 8، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
 مطالعه شود. 11و  10، 9

 پنجاه و نه
 -اميره نجات شكوهي 
 اصغر عيني زاده

 بيوشيمي حيواني پيشرفته 1411697 2 مروري بر بيوشيمي

 دانشگاه پيام نور ---
      -تيمور تنها قزلي
 مختار فتحي

 تغذيه پيشرفته 1411699 2 تغذيه دام تكميلي

  

  )141144(سرزمين و آمايش ارزيابي زيست گرايش علوم و مهندسي محيط  -4006
 كد درس  نام درس

تعداد 
 واحد

نام منابع درسي (فارسي يا 
  انگليسي)

  مالحظات  نام ناشر  مترجم /نام مولف

 آمايش سرزمين 2 1411411 آمايش سرزمين
        -محمد رضواني 
 مهدي نوجوان

 --- دانشگاه پيام نور

  ---  ميترا  مسعود منوري  ارزيابي اثرات زيست محيطي 2 1411419 ارزيابي اثرات توسعه

برنامه ريزي محيط  مديريت و 2 1411706 ارزيابي و مديريت زيستگاه
  دي نگار  ناصر محرم نژاد  زيست

   و  4، 3، 2، 1فصل هاي 
)  212    تا صفحه 5(فصل 5

 مطالعه شود.

 2 1411707  اقليمارزيابي پيامدهاي تغيير 
تغييرات اقليمي و پيامدهاي آن بر 

 منابع آب و محيط زيست
  (راهبردهاي سازگاري و كاهش اثر)

جهاد دانشگاهي   علي مراد حسن لي
  ---  مشهد

  

  )141118( مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي -4007
 نام مولف/ مترجم نام ناشر  مالحظات

نام منابع درسي (فارسي يا 
 انگليسي)

 تعداد
 واحد

 نام درس كد درس

--- 
جهاد دانشگاهي 
 دانشگاه اصفهان

      سيد علي محمد
 مير محمدي ميبدي

روش تحقيق در علوم زيستي با 
 تاكيد بر كشاورزي

2 1411458  روش تحقيق

 دانشگاه پيام نور ---
اسماعيل صيدي و 
 آيدين سليمي اصل

1411477 2 مدلسازي سامانه هاي انرژي
سازي سامانه هاي مدل 

 انرژي

 دانشگاه پيام نور ---

     -محسن سليماني 
گل محمد خوب بخت 

 عباس عساكره -

1411478 2 مهندسي پايداري  مهندسي پايداري

 دانشگاه پيام نور ---

گل محمد خوب بخت، 
    مصطفي  ده كياني،
 محسن سليماني

1411843 2 محصوالت بيو انرژي  انرژيمحصوالت بيو 
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  گروه هــــــنر
  )171212(پژوهش هنر  -5001

 نام مولف/ مترجم نام ناشر / شابك مالحظات
نام منابع درسي (فارسي يا 

 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

 هنر اسطوره و 1712233 2 اسطوره و هنر مهتاب مبيني پيام نوردانشگاه  ---

 219خر صفحه از ابتدا تا آ
 مطالعه شود.

 جامعه شناسي هنر 1712234 2 جامعه شناسي هنر امير حسين آريان پور گستره

 293تا صفحه  15از صفحه 
 جستارهايي در چيستي هنر اسالمي  هادي ربيعي  فرهنگستان هنر  مطالعه شود.

  حكمت هنر اسالمي  1712238  2  (دفتر اوّل)

  )181311(طراحي شهري *  -5002

  )181410(مهندسي معماري **  -5003
 كد درس  نام درس

تعداد 
 واحد

نام منابع درسي (فارسي يا 
  انگليسي)

  مالحظات  نام ناشر  مترجم /نام مولف

جستارهايي در چيستي هنر  1814001 2 حكمت هنر اسالمي
 اسالمي(دفتراول)

 از ابتداي كتاب تا صفحه  فرهنگستان هنر  هادي رييعي
  مطالعه شود. 230

 آفرينش نظريه معماري 2 1814002  روانشناسي محيط
            جان لنگ/

  دانشگاه تهران  عليرضا عيني فر

، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل هاي 
8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ، 

         19و  18، 17، 16، 15
  شود.  مطالعه

جهاد دانشگاهي   نژادمحمّدجواد مهدوي معماريهاي سير انديشه 2 1814005  سيرانديشه هاي معماري
 ---   دانشگاه تهران

 نظريه و روشهاي طراحي 1814006 2  نظريه و روشهاي طراحي
   حيدر جهان بخش و 
 ---   دانشگاه پيام نور  سيد تاج الدين منصوري

التحصيالن كارشناسي از ميان فارغبا توجه به عدم امكان برگزاري آزمون پروژه عملي طراحي (اسكيس معماري)، گزينش دانشجو براي دوره كارشناسي ارشد مهندسي معماري، تنها  **
 گيرد.كه كارداني معماري دارند) صورت مي -رشته معماري و (كارشناسي ناپيوسته معماري 

  

 مترجم /نام مولف  نام ناشر مالحظات
نام منابع درسي (فارسي يا 

 انگليسي)

تعداد 
 واحد

 نام درس كد درس

---   دانشگاه تهران
      هرمان كنف الخر/
 فريدون قريب

     اصول برنامه ريزي(طراحي) 
 تردد پياده و دوچرخه 2  1813048  ونقل طراحي شبكه حمل

 شهريدرون
---    طراحي شهري شبكه ارتباطي در  فريدون قريب  دانشگاه تهران

---    دانشگاه پيام نور
      حيدر جهان بخش، 

صابر زند، مرتضي لطفي پور 
  سياهكلرودي

 2  مباحث اجرايي طراحي شهري 1813054    مباحث اجرايي طراحي شهري

---  ريزي اي بر مباني برنامهمقدمه  اسماعيل شيعه  دانشگاه علم و صنعت
  شهري

2  1813082  براي  مباني برنامه ريزي شهري
 طراحان

 مطالعه شود. 2فصل 
سازمان فناوري 

اطالعات و ارتباطات 
  شهرداري تهران

   جان پانتر و متئو كارمونا/
سيد عبدالهادي دانشپور و 

  رضا بصيري مژدهي
  بعد طراحي برنامه ريزي

  دانشگاه علم و صنعت ---
ريچارد هدمن، آندروه 

يازوسكي/راضيه رضازاده، 
  زادگانعباسمصطفي 

  مباني طراحي شهري
3  1813083   مباني نظري طراحي شهري

    انضمام همه نمونه خاص 
 .مي باشدحذف 

             جان لنگ/  دانشگاه تهران
  سيد حسين بحريني

     شناسي طراحي شهري: گونه
  هاها و طرحرويه

التحصيالن كارشناسـي از ميان فارغ با توجه به عدم امكان برگزاري آزمون پروژه عملي طراحي (اسكيس طراحي شهري)، گزينش دانشجو براي دوره كارشناسي ارشد طراحي شهري، تنها *
  گيرد.د) صورت ميكه كارداني شهرسازي يا معماري دارن -رشته شهرسازي يا معماري (و كارشناسي ناپيوسته شهرسازي يا معماري 
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   ت:يعضو ديلتب هاي فراگير ونحوه گزينش دانشجو در دوره )6
 باشـد.درصدي ميانگين معدل مدرك كارشناسي مي 20و تأثير درصدي ميانگين دروس حاصل از آزمون  80نمره نهايي الزم براي قبولي بر اساس تأثير  -1

، كسب نمره علمـي مثبـت (بيشـتر از 06/11/1397هاي تحصيالت تكميلي مورخ بر اساس مصوبه نهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره
  صفر) براي پذيرش در هر كدرشته محل الزامي است.

باشند، حاصل ميانگين معـدل دو مقطـع كـارداني و دوره كارشناسي ناپيوسته مي آموختهدانشكه  متقاضياني ميانگين معدل مدرك كارشناسي براي -2
مقطع كارشناسي ( ميانگين معدل كـارداني و كارشناسـي ناپيوسـته بـراي دانـش آموختگـان مقطـع  مدرك ضمناً معدل باشد.كارشناسي ناپيوسته مي

  تراز خواهد شد.كارشناسي ناپيوسته) 
نام در محل مربوط در تقاضانامه ثبت 30/11/1400 بايست ميانگين نمرات واحدهاي درسي گذرانده شده خود را تا تاريخدانشجويان سال آخر مي -3

   نمايند.اينترنتي اعالم 
 طور قطع در مقطع كارشناسي دانش آموخته شوند.) به  31/6/1401حداكثر ( 1400- 1401سال تحصيلي  دومبايد حداكثر تا پايان نيمسال  متقاضياناز  دستهاين تبصره: 

بايست معدل شوند، ميالتحصيل مي) در مقطع كارشناسي فارغ23/4/1401لغايت  21/4/1401ضمناً متقاضياني كه تا زمان دريافت كارت ورود به جلسه آزمون (
  .نامي درج نمايند) در قسمت مربوط به ويرايش اطالعات ثبت23/4/1401لغايت  21/4/1401كارشناسي خود را در مرحله دريافت كارت شركت در آزمون (

  نام و پذيرش) و شرايط زير است. اين دفترچه (شرايط ثبت 3پذيري به دانشجويي منوط به احراز شرايط مندرج در بند تغيير وضعيت دانش -4
  واحد درسي. 10تا  6پذيري مشتمل بر دانش دورههاي پايان شركت در آزمون -1-4

   .5 ههاي انتخابي متناسب با جدول شماركسب نمره نهايي الزم با توجه به ظرفيت پذيرش در رشته محل -2-4         
  

  پذيري:نام در دوره دانش) هزينه ثبت7
  28/12/1400تا روز شـنبه  32/12/1400روز دوشنبه از الزم اسـت  آزاد اسالميدانشگاه  ناپيوسته نام در دوره فراگير كارشناسي ارشدعزيز براي ثبت متقاضيان

 هـزار دوو  سيو  يكصد(معادل ريال 000/320/1 مبلغسازمان سنجش آموزش كشور مراجعه و با تكميل اطالعات اوليه و پرداخت اينترنتي  اطالع رساني درگاه به
 نام اقدام نمايند.ي ايران در داخل يا خارج از كشور نسبت به ثبتهاي جمهوري اسالمهاي اعتباري عضو شبكه شتاب هر يك از بانكبا استفاده از كارت )تومان

  باشد.مي ) ريالدوازده هزار(  000/12مبلغ ضمنا هزينه خدمات پيام كوتاه 
  
  
  
  
  

  

   نام:) روش ثبت8
  www.sanjesh.orgبه نشاني:  سنجش آموزش كشورسازمان  درگاه اطالع رسانيمراجعه به  -1
  . مذكور سازمان درگاه اطالع رسانينام از دريافت دفترچه راهنماي ثبت -2
  نام. آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نياز جهت ثبت -3
بانكي عضو شبكه شتاب هر  هايالزم است به وسيله كارت متقاضيانگيرد، بصورت اينترنتي انجام مي منحصراًنام با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت -4

 غمبلـباشد با مراجعه به سايت سازمان و پرداخت هاي جمهوري اسالمي ايران در داخل يا خارج از كشور كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال مييك از بانك
ضمنا هزينه خدمات پيـام كوتـاه . م اقدام نمايندنانام شركت در آزمون، نسبت به ثبتبه عنوان وجه ثبت ريال )هزار بيستو  سيصدو  (يك ميليون000/320/1

  باشد.مي ) ريالدوازده هزار(  000/12مبلغ 
 

   پذيري:ضوابط نيمسال دانش برخي از )9
ه شرح ب پذيريدانش باشند، برخي ضوابط نيمسالمي ناپيوسته ارشدپذيري كارشناسيوره دانشددر  نامه مايل به ثبتك متقاضيانيدسته از آن عاي اطالبر

  گردد:زير اعالم مي
  شود.ررات دانشگاه تلقي ميقبه منزله پذيرش كليه ضوابط و م ناپيوسته ارشدي فراگير كارشناسيهادوره در نامثبت -1
  هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد. هدانشگا وباشد مي متقاضيفي شده به عهده رعم يسرتهيه كتب و منابع د مسئوليت -2
  نام و مبلغ واريزي عودت داده نخواهد شد.قي گرديده، مدارك ثبتتلف رادر آزمون بمنزله انص تدم شركع -3
  باشد. شود و داراي نمره منفي نميگزار مياي برنهيبه صورت چند گز آزمون -4
  شود.حي ميااين دفترچه طر )3ه (رامش لومطابق مندرجات جد هاآزمونسؤاالت  -5
  .ودشور انجام ميش كشخصوص نتايج آزمون از طريق سازمان سنجش آموز ها، اعالم نتايج و پاسخگويي دريح پاسخنامهزمون، تصحآرگزاري ب -6
بـه منـدرجات ايـن  هجواتها (بوده و يا واجد شرايط يكي از ضوابط ورود به اين دورهمحقايق را كتمان ن متقاضير هر زمان مشخص شود كه دچنانچه  -7

اي از تحصيل از ادامه تحصيل محروم خواهد شد و يا حتي پس از گذراندن تمـامي واحـدهاي درسـي بـراي وي مـدرك لهحمر ر هردنبوده ) رچهتدف
  تحصيلي صادر نخواهد شد.

  گيرد.پذير تعلق نمي، بيمه، خوابگاه و.... به دانشيه تحصيلنكمك هزي لقبي مزايا از هيچگونه -8
محـل مركـز/ واحـد  هايشتهرهاي فراگير مجاز به انتخاب در دوره نامايل به ثبتصورت تم روضعيت استخدامي دبا هر  آزاد اسالميدانشگاه  كاركنان -9

خود  تقاضاي وعوضم بايد متقاضياناز  محل اشتغال خود را به عنوان مركز انتخابي تعيين كنند. اين دستهانند مركز/ واحد وتبوده و نمين دخو لاشتغا
  ديگري را براي تحصيل انتخاب نمايند. واحدرده و كمحل اشتغال خود اعالم  را كتباً به رئيس مركز

دانشگاهي محل استقرار استان نخواهند بود. بديهي  واحدمجاز به تحصيل يا انتخاب محل آزمون خود در  دانشگاه آزاد اسالميكاركنان مراكز استاني 
  غو خواهد شد.و پذيرش، قبولي آنها ل تمحل خدمواحد خاب تان تاست در صور

  باشد.مي متقاضيي انتخابي خود برخوردار باشد، در غير اينصورت مسئوليت عواقب بعدي به عهده يلحصت تناسب با رشتهمي مايد از توانايي جسب متقاضي - 10

  * توجه نكته قابل* 
د.باشعنوان قابل استرداد نميد، زيرا وجوه واريزي به هيچنام دقت فرماينوجه ثبت گرامي در پرداخت متقاضيان  
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   ون:مبراي شركت در آز متقاضياقدامات  )10
  شده در اين دفترچه انجام دهد: يينتعهر متقاضي شركت در آزمون بايد اقدامات زير را به موقع و در مهلت 

  كند. نامثبتمطابق شرايط و ضوابط  ونزماي شركت در آبر -1 
  رت ورود به جلسه آزمون را در موعد مقرر دريافت كند. كا -2 
  ت آزمون پاسخ دهد.الؤاسشود حاضر شده، در آزمون شركت كرده و به براي او تعيين مي كهي امحل و حوزه در -3 

   ام:نتثبند و زمان ) فرآي11
روز پايان وقـت اداري  تاو  آغاز 23/12/1400 مورخ شنبهدوروز از  آزاد اسـالميدانشگاه  ناپيوسته پذيري كارشناسي ارشدنام دوره دانش: ثبتنامزمان ثبت

  . انجام خواهد شد 28/12/1400 مورخ شنبه
به   28/12/1400تا  23/12/1400 از تاريخالزم است  آزاد اسالميدانشگاه  ناپيوسته سي ارشدپذيري كارشنانام در دوره دانشعزيز براي ثبت متقاضيان     

مبلـغ مراجعه و بـا تكميـل اطالعـات اوليـه و پرداخـت اينترنتـي  www.sanjesh.orgبه نشاني: سازمان سنجش آموزش كشور  درگاه اطالع رساني
هاي جمهـوري اسـالمي ايـران در هاي اعتباري عضو شبكه شتاب هر يك از بانكبا استفاده از كارت )تومان هزار دوو  سيو صد يك (معادل الري000/320/1

  باشد.مي ) ريالدوازده هزار(  000/12مبلغ ضمنا هزينه خدمات پيام كوتاه  نام اقدام نمايند.داخل يا خارج از كشور نسبت به ثبت
  

  : ونمزآگزاري رارت اينترنتي و بيع كزن توزما )12
مـورخ  جمعـهروز  1401سـال در  آزاد اسالميدانشگاه  ناپيوستههاي فراگير كارشناسي ارشد دورهآزمون  اولنوبت بيني شده بر اساس برنامه زماني پيش 

سـازمان سـنجش آمـوزش  درگاه اطالع رسانيراجعه به توانند با ممي 23/4/1401تا  21/4/1401از تاريخ پذيران برگزار خواهد شد و دانش 24/4/1401
  .ه جلسه آزمون اقدام نمايندد بت و راهنماي وروراككشور نسبت به تهيه 

   ) محل آزمون:13
د. لذا باشمي متقاضيتقاضانامه) در استان محل اقامت  28بر اساس استان و شهرستان محل اقامت براي تعيين حوزه امتحاني (بند  متقاضيانمحل آزمون  

  نام اقدام نمايند.و درج كد مربوط به استان و شهر محل اقامت در تقاضانامه ثبتراهنما  دفترچه 6با مراجعه به جدول شماره  متقاضيانمقتضي است 

  ون:مزآج ياتن مالاع نحوه )14
سـازمان سـنجش آمـوزش كشـور بـه نشـاني:  درگـاه اطـالع رسـانيز طريـق ا 1401سـال  شـهريور مـاه اولنيمـه  در ،اولنوبـت نهايي آزمون نتايج 

www.sanjesh.org  خواهد رسيد. متقاضيانبه اطالع  
 :سـازمان سـنجش بـه نشـاني درگـاه اطـالع رسـانياعالم نتايج و هرگونه اطالع رساني در خصـوص برگـزاري آزمـون صـرفاً از طريـق  مهم: يادآوري

www.sanjesh.org صورت نخواهد گرفت. تقاضيانماي با انجام خواهد شد و هيچگونه مكاتبه  
   :و ايثارگران ) سهميه رزمندگان15

  .شوند سهميه اين متقاضي ،است آمده ذيل »ب « و  »الف «  در بندهاي كه شرايط خود براساس توانندمي و ايثارگران رزمندگان سهميه اناز متقاضي يك هر
  الف) سهميه رزمندگان:

 داوطلب هادگرانج و رزمندگان ورود براي تسهيالت ايجاد قانون اجرايي نامهآيين در مذكور ماده چهارگانه هايتبصره و 1 دهما براساس كه رزمندگاني -1
 در منـاطق داوطلبانـه يا متنـاوب متوالي ) ماه6( شش حداقل 31/6/1367 لغايت 31/6/1359 تاريخ از عالي آموزش مؤسسات و هابه دانشگاه بسيجي
يا وزارت جهاد كشاورزي)  زمان بسيج مستضعفينضمن مراجعه به ارگان ذيربط (سا است اند، الزمحضور داشته باطل عليه نبرد حق هايجبهه عملياتي

بسيج مستضعفين يا  نام توسط سازماننسبت به تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان اقدام نمايند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت
  گردند.هاي ذيربط در سهميه رزمندگان گزينش ميكشاورزي مورد تائيد نهائي قرار گيرد. بديهي است در صورت تأييد نهايي توسط ارگان وزارت جهاد

زم است پس از تكميل فـرم و نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران، ال سازمان بسيج مستضعفيناستفاده از سهميه رزمندگان  انمتقاضي مهم: يادآوري
نام در محلي كه در تقاضانامه رقمي از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت 12گيري پي مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان نسبت به دريافت كد

  اينترنتي در نظر گرفته شده درج نمايند.
) رزمندگان  19/7/1400مورخ   ه 59241ت/75804( موضوع تصويب نامه شماره  14/7/1400با توجه به مصوبه هيئت محترم وزيران در جلسه مورخ  -2

ماه حضور داوطلبانه در جبهه با تأييد ستادكل نيروهاي مسلح (سازمان بسيج مستضعفين و ستادكل سپاه  6جبهه مقاومت مشروط به دارا بودن حداقل 
  شگاه ها و مؤسسات آموزش عالي بهره مند گردندپاسداران انقالب اسالمي) مي توانند از تسهيالت ورود به دان

و درج سهميه آزاد بر روي كارت شـركت در  تاييد سهميه بسيج مستضعفين) در صورت عدمرزمندگان (سازمان از سهميه استفاده  انمتقاضي :1 تبصره
  نمايند.تشكيل پرونده مراجعه  محلهاي شهرستانتابعه  واحدهاي آزمون، به

ضـرورت دارد  متقاضيانباشد. لذا و يا نيروهاي مسلح براي هر آزمون در هر سال متفاوت مي سازمان بسيج مستضعفينرقمي  12گيري پي كد :2 هتبصر
  رقمي مخصوص همان آزمون اقدام كنند. 12گيري پي نام در هر آزمون با مراجعه به واحد مربوط نسبت به دريافت كدبراي ثبت

  .شودمي تعيين دفاع عالي شوراي مصوبات براساس ياتيعمل مناطق :3 تبصره
ها ها، سازمانوزارتخانه پرسنل خدمتي هايموريتأو م تعهدات و همچنين وظيفه و پاسداران سربازانموظفي  در جبهه حضور يا خدمت مدت: 4 تبصره

  شود. نمي تلقي ، حضور داوطلبانهعالي آموزش ها و مؤسساتدانشگاه دانشجويان ماهه 6 و نيز طرح جبهه در نظامي هايو ارگان
  شوند.هاي مقاومت بسيج مشمول استفاده از سهميه رزمندگان نمينيروهاي فعال بسيجي و بسيجيان عادي پايگاه :5تبصره 

 31/6/1367تا  31/6/1359الوه بر ميزان موظفي، كه از تاريخ دسته از پرسنل كادر ثابت، پيماني و وظيفه نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران عآن -3
اند، با تأييـد بـاالترين مقـام هريـك از ماه ناپيوسته شركت در عمليات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته 9ماه پيوسته و يا  6حداقل 

، وزارت دفـاع و »آجــا«مي، ستاد ارتش جمهـوري اسـالمي ايـران نيروهاي مسلح (ستاد كل نيروهاي مسلح، ستاد كل سپاه پاسداران انقالب اسال
توانند از مزاياي اين قانون استفاده نمايند. اين قبيـل افـراد مي») ناجـا«، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران »ودجـا«پشتيباني نيروهاي مسلح 

رقمـي دريافـت  12گيـري پياز سهميه رزمندگان در آزمون مربوط را تكميل و كد هاي تابعه مراجعه و فرم مخصوص استفاده توانند ابتدا به سازمانمي
نام توسط ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران مورد تأييد نهـايي قـرار گيـرد. ايـن قبيـل نمايند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت

رقمي در محل مربوط اقدام نمايند  12گيري پينامي عالمتگذاري و نسبت به درج كد مه ثبتالزم است بند مربوط به سهميه خود را در تقاضانا متقاضيان
نام توسط ستاد كل نيروهاي مسلح مورد تأييد نهايي قرار گيرد و در صورت تأييد نهايي توسط ارگان ذيـربط در تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت

  گردند.سهميه رزمندگان گزينش مي
  مراجعه نمايند. www.aja.ir رقمي به نشاني اينترنتي: 12گيري پي الزم است براي دريافت كد» آجـا«استفاده از سهميه رزمندگان  انمتقاضي :1تبصره 
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 ها و مؤسسـاتدانشگاه به بسيجي داوطلب جهادگران و گانرزمند ورود براي ايجاد تسهيالت قانون اجرايي نامهآيين 10 ماده 2 تبصره اساسبر  :2 تبصره
 متقاضياني، اسالمي شوراي محترم مجلس 11/9/1371 مصوب مذكور قانون اصالح قانون و وزيران محترم تأهي 18/2/1368 مصوب عالي آموزش

حضور  ماه 12 مدت حداقـل داراي كه اند، در صورتيشده پذيرفته ورودي هايدر آزمون رزمندگان با سهميه نوبت بعد يك به 1368 از سـال كه
نمايند. در غير  شركت رزمندگان با سهميه آزمون توانند در اينميبا توجه به تذكر مهم فوق باشند،  باطل عليه نبرد حق هايدر جبهه داوطلبانه

  .را نخواهند داشت آزموناين در  رزمندگان از سهميه استفاده حق صورت اين
اند، در شده پذيرفته ناپيوسته كارشناسي در دوره يك بار همو  كارداني يكبار در دوره رزمندگان از سهميه با استفاده كهمتقاضيانياز  دسته آن :3 تبصره

 رزمنـدگان بـا سـهميه آزمون توانند در اينباشند، مي باطل عليه حق دنبر هايجبهه در داوطلبانه حضور ماه 18 مدت حداقل داراي كه صورتي
  نمايند.  شركت
انـد كرده شركتگذشته  سنواتارشد ناپيوسته  كارشناسي هايدوره ورودي هايواجد شرايط كه با استفاده از سهميه رزمندگان در آزمون متقاضيان

  . در اين آزمون طبق توضيحات فوق عمل نمايندرزمندگان  از سهميه استفاده الزم است براي
 فرزنـدانهمسـر و  و آزادگـان« ،»و همسر و فرزندان آنـان %25جانبازان زير «، »و باالتر و همسر و فرزندان آنان %25جانبازان « ب) سهميه ايثارگران:

از  اسـتفاده براي» و مفقوداالثر شهدا و فرزندان همسر« همچنين و» بهههمسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در ج«، »آنان
نامي اقدام نمايند و در صورت تأييد ارگان مربوط، در ايـن آزمـون در سـهميه ستي نسبت به تكميل بند مربوط در تقاضانامه ثبتباي ايثارگران سهميه

  گردند.ايثارگران گزينش مي
توسط مجلس  14/12/1395در تاريخ )» 1396-1400نامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران (قانون بر«با توجه به تصويب 

نون قانون الحاق برخي مواد به قا« 47و اصالحيه بعدي آن در ماده » قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران« 70اين قانون عالوه بر ماده  90شوراي اسالمي، ماده 
  گيرد. براساس اين قوانين صورت مي متقاضياندر اين آزمون اجرا و گزينش )» 2تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (

  براساس قوانين فوق:
 جانبازان« ،»آنان فرزندانهمسر و  و آزادگان« ،»و مفقوداالثر شهدا فرزندان و همسر«) ظرفيت هر كدرشته محل به %25بيست و پنج درصد ( -1

 ظرفيت) %25(سهميه ايثارگران  د.اختصاص دار »و باالتر و همسر و فرزندان آنان 25%

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

 25قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، در صورتي كه سهميه  90طبق تبصره بند الف ماده  :ياداوري
رگران كـه شـرايط و درصـدي ايثـا 5مشمول سهميه فوق تكميل نشود، خالي مانده آن، ابتدا به مشـمولين سـهميه  متقاضياندرصدي ايثارگران توسط 

 يابد.سهميه آزاد اختصاص مي متقاضيانحدنصاب الزم را داشته باشند، تخصيص يافته و اگر باز هم اين ظرفيت خالي ماند، باقيمانده آن به 
  مهم: يادآوري هاي

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

فيـت سـهميه ، ظر 97/12/18مـورخ تكميلـي تحصيالت هايدوره در دانشجو پذيرش و سنجش شوراي جلسه دهمين مصوبه اساس بر-2
ضرب سهم در ظرفيت وجود داشته  يابد كه امكان گرد كردن رياضي حاصلدرصورتي اختصاص مي محلدرصد در هر كدرشته 25درصد و  5ايثارگران 

  .هد شده عدد صحيح كوچكتر گرد خواباشد. به عبارت ديگر اگر مقدار اعشار كمتر يا مساوي نيم باشد ب 5/0و مقدار اعشاري حاصل بزرگتر از 
صالح، ضوابط و مقررات اعمـالي ها توسط مراجع ذيهاي فوق براساس قوانين و مقررات موجود بوده و در صورت هرگونه تغيير در اين سهميهسهميه -3

  اطالع رساني خواهد شد.
هـا و دانشـگاه بـه بسـيجي داوطلـب جهـادگرانو  ورود رزمنـدگان براي ايجاد تسهيالت قانون اجرايينامه آيين 10ماده  2تبصره  بر اساس- 4  

وزيـران، در صـورتي كـه متقاضـي بـا اسـتفاده از سـهميه ايثـارگران در آزمـون  هيئت محتـرم 18/2/1368مصوب عالي  آموزش مؤسسات
ت انصـراف حـق اسـتفاده و قبل از آن در رديف پذيرفته شدگان قرار گرفته باشند، حتي در صور 1399كارشناسي ارشد ناپيوسته سال فراگير

  مجدد از اين سهميه را نخواهند داشت.

   :يدر دوره دانشجوي ادامه تحصيل طباوض) برخي از 16
شوند و شرايط تبديل وضعيت را طبق مفاد دفترچه احراز نمـوده و پذيري قبول ميپذيراني كه در آزمون پايان نيمسال دانشاز دانش تهسع آن دالطراي اب

  گردد:دهند برخي از ضوابط ادامه تحصيل به شرح ذيل اعالم ميوضعيت مي به دانشجو تبديل
 هب يلصتح مهدابراي او  دهعيت داوضتبديل و نشجدا هايط مندرج در دفترچه برش زاحرا پذيري ويان دوره دانشپايت در آزمون موفقورت ر صد متقاضي -1

  شود.پذيرفته شده معرفي مي واحد
كسب نموده و قبول اعالم شده، الزم است دروس مورد نظر را در مـدت مجـاز تحصـيل بـا رعايـت  12پذيري نمرات زير دانشدانشجويي كه در دوره  -2

  و دروس مذكور شامل مقررات معادلسازي نمي گردد. ) بگذراند12نياز دروس اخذ و با موفقيت (كسب حداقل نمره پيش
قـع موام به اقد نام و انتخاب واحد درسي اقدام كند. عدمثبتي راب عالم شده از سوي دانشگاهي در مهلت الوظف است در هر نيمسال تحصيمدانشجو  -3

  باشد. ميتحصيلي  در هر نيمسال تحصيلي به منزله محروميت از ادامه تحصيل در آن نيمسال
و بر اساس سرفصـل مصـوب شته تحصيلي ارشد) حسب ررك تحصيلي (كارشناسي مد دريافتواحدهاي درسي در هر رشته تحصيلي براي  لتعداد ك -4

 12 ثرو گذراندن واحـدهاي جبرانـي (حـداك دريافت به فوظمآموزشي  ب مورد به تشخيص گروهسانشجو حد. استوزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
  .باشدواحد) مي 8د درسي) و واحدهاي اضافي (حداكثر احو

مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد حداقل  دريافتو براي  است 20 از 12شود، حداقل ز برگزار ميبه صورت متمركن آ ونلي در هر درس كه آزمونمره قب  -5
  باشد.مي 20از  14ميانگين مورد نياز 

  شود.ات دانشگاه و برنامه آموزشي رشته تحصيلي تعيين ميناكما ههر نيمسال تحصيلي با توجه ب ارائه شده در واحدهاي -6
  در صورت لزوم افزايش سنوات تابع مقررات آموزشي دانشگاه است.  وسال است  3ارشد  تحصيلي كارشناسيول دوره ط -7
 :نشـانيدانشـگاه بـه  درگاه اطـالع رسـانيتوانند به هاي مينامهها و آئينمهخشناو اطالع از ب آزاد اسالميي بيشتر با دانشگاه ايشنآ برايمتقاضيان  -8

https://iau.ir مايند. نه مراجع  
  شد.باينامه آموزشي مضوابط دانشگاه و پذيرش آئين ميمات در دوره فراگير به معني آگاهي ازمتقاضيان نام ثبت -9
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   :ناپيوسته شدراناسي شراك رياگرفهاي دورهجري م واحدهاي )17
مجري در صورت وجـود رشـته  واحدهاياز  واحد 40ر دداكثر را ح )2( هرمال شدوبق جاطم امتحانيشته ركد يك  اند تنهاوتمي طياشر جدوا متقاضير ه

جدول  بقطامي اعالم شده حسب مورد براي هر رشته تحصيلي رسد دواح 10ا ت 6 ياپذيري برردوره دانشداب واحد ختنم و اانتنموده و پس از ثباب انتخ
  پذيري شركت نمايد.ايان نيمسال دانشپ نآزمو رد) 5(شماره 

ط پذيرش در دوره هاي مشـترك واحـد تهـران جنـوب بـا برخـي از دانشـگاههاي كشـور شرايط و ضواب) 18
   آلمان(دانشگاه ايلمنائو، دانشگاه ارفورت و دانشگاه نوردهاوزن) :

  به بعد). 1374(متولدين سال .باشد مي سال 26 متقاضي سن حداكثر -1
  .باشد متجانس ارشد رشناسيكا در انتخابي رشته با كارشناسي دوره در تحصيلي رشته است الزم -2
  .باشند وظيفه نظام لكمش فاقد اعزام زمان در متقاضيان مرد الزم است -3
  .آيد مي بعمل اختصاصي مصاحبه قبولي اعالم از سپ جنوب تهران واحد به شده معرفي دانشجويان از -4
  .نمايند ارائه را يورو 11000جهت پرداخت  مالي تمكن گواهي بايد دانشجويان آلمان سفارت در دانشجويي ويزاي اخذ براي مصاحبه هنگام در -5
 مي )تومان ميليون سه حدود( فشرده فوق هاي دوره شهريه كه شد خواهند معرفي هتگو آنستيتو به ورودي مصاحبه در قبولي از پس متقاضيان -6

 را دوره ده حدود آلماني لمپدي امتحان براي شدن آماده زمان تا دانشجو و بود خواهد نيم و ماه يك دوداًه حردشف فوق دوره هر مدت طول و باشد
  .بگذراند تفقيمو با بايد

 در تيموفق از سپ آن يورو 500 و ابتدا در آن يورو 1000 كه باشد مي يورو 1500 بلغم استان مصوبه طبق آلمان به اعزامي دانشجويان شهريه -7
  .شد خواهد اخذ دانشجويان از  (Testdaf)آلماني زبان لمپدي امتحان

  .كرد نخواهد مسترد را رداختيپ شهريه عنوان هيچ به دانشگاه شود منصرف تحصيل ادامه از دليل هر به دانشجو اگر -8
   .، دانشگاه در اين خصوص مسئوليتي نخواهد داشتنمايد اخذ آلمان سفارت از تحصيلي ويزاي نتواند دانشجو عنوان هر به اگر -9

 واحد به را خود تحصيلي پيشرفت ترم هر در و بگذارد احترام قرارداد طرف هاي انشگاهد مقررات به بايد آلمان در تحصيل هنگام در دانشجو -10
  .نمايد اعالم جنوب تهران

  .باشد مي يورو 750 حدود ماهيانه قرارداد طرف هاي دانشگاه در زندگي و تحصيل هزينه -11
  .شد خواهد فراهم دانشجويي خوابگاه زا دانشجويان استفاده براي الزم امكانات -12
واهد كل دوره در كشور آلمان برگزار مي شود و دانشجو مدرك نهايي را پس از گذراندن موفقيت آميز تحصيل از دانشگاه طرف قرارداد آلمان اخذ خ -13

  كرد.
درس منجر به اخراج از دانشگاه مي شود)، در اينصورت مرتبه مردودي در هر 2اگر دانشجو به هر علتي در طول تحصيل نتواند دروس را بگذراند( -14

   .واحد تهران جنوب هيچگونه مسئوليتي برعهده نخواهد داشت
  .الزم به ذكر است در صورت عدم كسب شرايط اعالم شده پذيرش داوطلب كان لم يكن تلقي خواهد شد

  :مهم يادآوري هاي) 19
هـاي دانشـگاهي تعيـين المللي دانشگاه آزاد اسالمي براساس شهريه مصوب ساالنه ايـن محلكز بينها و مراشهريه پذيرفته شدگان واحدها، پرديس -1

  باشد.گردد و تا دو برابر شهريه واحدهاي داخلي ميمي
  .شودد اسالمي انجام مينامه نقل و انتقال دانشجويان دانشگاه آزاانتقال و ميهماني دانشجويان مطابق آئين با توجه به مقررات دانشگاه آزاد اسالمي -2
المللي و برون مرزي به ديگر واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي (واحـدهاي داخلـي) ممنـوع ها و مراكز بينپرديس هرگونه انتقال و ميهماني از واحدها، -3
  .باشدمي

از تحصيل داشته باشند طبق ضوابط و مقررات دانشگاه نام و اخذ واحد به هر دليلي تقاضاي انصراف دانشجوياني كه پس از پذيرش در دانشگاه و ثبت -4
  .شوندمشمول پرداخت هزينه انصراف مي

خت دانشجويان شاغل به تحصيل در يكي از واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي كه از طريق آزمون در همان واحد يا واحد ديگر پذيرفته شوند از پردا:  تبصره
  باشند.هزينه انصراف معاف مي

ت  عدم تشكيل كالس در يك واحد دانشگاهي به علت قلّت پذيرش، واحدهاي دانشـگاهي بـا همـاهنگي مركـز سـنجش، پـذيرش و فـارغ در صور -5
  .شدگان اقدام نمايندهاي داخلي دانشگاه آزاد اسالمي نسبت به تغيير محل پذيرش پذيرفتهتواند مطابق ضوابط و دستورالعملالتحصيلي مي

واحدهاي دانشگاهي فالورجان، كرج، سنندج، سقز،  28/02/98هيات محترم رئيسه دانشگاه آزاد اسالمي مورخ  289لسه شماره با عنايت به مصوبه ج -6
جريان شـرايط و قروه، بندرانزلي و الهيجان به عنوان واحدهاي حامي مادران تاييد شده اند كه داوطلبان مي توانند از طريق تماس با واحدهاي اعالمي در 

  .ايندسته از واحدها قرار گيرندامكانات 
درصد ظرفيت پذيرش به داوطلبان ناشنوا/كم شنوا اختصاص دارد. اين دسته از داوطلبان الزم است گواهي و يا كارت  75 در واحد بين الملل فرشتگان -7

تحصيل در واحد بين الملـل فرشـتگان جهـت كسـب  معتبر با قيد ميزان معلوليت از سازمان بهزيستي كشور را در زمان ثبت نام ارائه نمايند. متقاضيان
 http://iaufib.ac.ir واحـد بـه آدرس درگـاه اطـالع رسـانياطالعات بيشتر درخصوص اين واحد دانشگاهي و شرايط پذيرش دانشجو مي توانند به 

  .مراجعه نمايند
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الف
91

   نام اينترنتي:ت) دستورالعمل و نحوه تكميل تقاضانامه ثب20
نويس تقاضانامه مندرج در ايـن دفترچـه را تكميـل نمـوده و سـپس براسـاس فـرم شود مطابق دستورالعمل ذيل ابتدا فرم پيشتوصيه ميمتقاضيان به 

نام وارد نماينـد. ضـمناً ثبتافزاري سازمان سنجش آموزش كشور اطالعات الزم را براساس بندهاي برنامه نرم درگاه اطالع رسانينويس، با مراجعه به پيش
توانند به اين راهنما مراجعه براي كسب اطالع بيشتر ميمتقاضيان است و  زيرنام اينترنتي بشرح افزاري ثبتراهنماي جامع نحوه تكميل فرم در برنامه نرم

  نامي و ارسال عكس نهايت دقت الزم را بعمل آورند.در درج اطالعات ثبتمتقاضيان نمايند. 
يا عكس ارسـالي  گردد وها، متأسفانه اطالعات معموالً با اشتباهاتي در تقاضانامه درج مينتنامي توسط متصديان كافيتوجه به ورود اطالعات ثبتبا 

الح است و سازمان سنجش آموزش كشور به هيچ وجه امكان اص متقاضيمتوجه شخص  ،ليت هرگونه خطا در اين موردمسئو ؛ لذااشتباه استمتقاضيان 
بـه عنـوان  فـرد ،اشتباه باشد متقاضيبخصوص چنانچه عكس ارسالي  گونه عذري در اين زمينه پذيرفته نخواهد شد.اشتباهات مذكور را ندارد و هيچ

  شد. وي رفتار خواهد تقلب با براساس قانون مربوط به تخلف و متخلف تلقي و
  نام و شركت در آزمون:مدارك الزم براي ثبت -20 -1

 ، الزم است يك قطعه عكس پرسنلي خود را با مشخصات زير اسكن كنيد: بت نام در آزمونبراي ث

  هاي اضافي كه درسال جاري گرفته شده. و بدون حاشيه  6×4يا    3×4ابعاد عكس  
  كيلوبايت) اسكن و در قالب( 70پيكسل(حداكثر  200×300و حداقل  300×400عكس بايد با حجم حداكثرJPGد.) ذخيره شو 

� بايد تمام رخ، كامالً واضح و بدون اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد. متقاضيتصوير  
 .عكس، مربوط به سال جاري و بهتر است رنگي و با زمينه سفيد باشد  
 هاي شناسايي(كارت ملي، شناسنامه و مدارك مشابه) قابل قبول نيست.اسكن عكس از روي كارت  
  با حجاب و صورت آنان به طور كامل مشخص باشد.زن بايد متقاضيان عكس  
 باطل مي شود  و اجازه  شركت در آزمون را ندارند. متقاضينام در صورت استفاده از عكس غير معتبر، ثبت  
 كه خود تقاضياني مكه اين موضوع اكثراً براي متقاضيان هاي قبلي، در خصوص اشتباه در ارسال عكس با توجه به مشكالت به وجود آمده در آزمون

شود، عالوه نام شما توسط فرد ديگري انجام ميگردد چنانچه ثبتدر سيستم دقت الزم را ندارند، رخ داده است تأكيد مي اطالعاتو يا فرد وارد كننده 
عكس شما ارسال نگردد. ديگري به جاي  متقاضينامي، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت كنيد تا اشتباهاً عكس بر كنترل اطالعات ثبت

  بديهي است در صورت ارسال عكس اشتباه، فرد به عنوان متخلف تلقي شده و با وي مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
  نام اينترنتي:نحوه تكميل تقاضانامه ثبت -20 -2
(از به كار بردن مـد،  .وارد نمايد كامل بطور شناسنامه با مطابق را دخو پدر امنو  ، نامخانوادگي ناممورد نظر  محل در بايد متقاضي :3و 2، 1 هايرديف در

  تشديد، الف محذوف يا همزه خودداري شود).
  باشد دايره مربوط را عالمتگذاري نمايد. مييا مرد  زن اينكه بايد برحسب متقاضي :4 ر رديفد

ها درج محل مربوطه درج نمايد و از درج حروف، مميز و يا خط تيره كـه در بعضـي شناسـنامهبايد فقط شماره شناسنامه خود را در متقاضي :5در رديف 
  گرديده خودداري نمايد.

  وارد نمايد. قسـمت در اين بايد شماره سري و سريال شناسنامه خود را كه در حاشيه باالي صفحات شـناسـنامه درج شده است، متقاضي :6در رديف 
  شود و درنام درج ميتـانامه ثبـدر تقاض    الف  /  91    613035  كه به صورت:  613035مثال: بعنوان                                            

  

  شود.درج مي     /  2    350613  باشد كه در تقاضانامه بصورت:مي» دو 613035«هاي المثني بصورت: شناسنامه                  
درج گرديده است).  13در محل مربوط درج نمايد (دو رقم اول سال تولد يعني بصورت روز، ماه و سال تولد خود را دقيق  ريختابايد  متقاضي :7در رديف   
  باشد از چپ به راست در محل مربوط درج نمايد و از درج مميز و يا خط تيره خودداري نمايد. بايد شماره ملي خود را كه ده رقم مي متقاضي :8در رديف 

  نمايد. ها، دين خود را مشخص بايد با عالمتگذاري در يكي از دايره متقاضي :9ف در ردي
هاي اين رديف، وضعيت سـهميه آزاد، بايد با عالمتگذاري در يكي از دايره متقاضيو يا  استفاده از سهميه رزمندگان و يا ايثارگران متقاضي :10در رديف 

 كـافي توجـه) 57و  56صـفحات مندرج در ( دفترچه اين 16 بند توضيحات به است الزمن متقاضيا قبيل اين نمايد. ضمناً خود را مشخص

  .باشند داشته

ستاد كل ارتش جمهوري  -3 ،سپاه پاسداران انقالب اسالمي ستاد كل -2 ،ستاد كل نيروهاي مسلح -1 شامل: رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح :مهم تذكر
 باشند.مي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران -5 ،وهاي مسلحپشتيباني نير وزارت دفاع و -4 ،اسالمي

، متقاضـي اسـتفاده از سـهميه 10بنـد  21و يـا  20، 19، 18، 17، 16، 12، 11، 10متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان كه با عالمتگذاري مورد  :11در رديف 
فرد رزمنده ده ستاد كل نيروهاي مسلح) شده است، بايد مدت حضور رزمندگان (رزمنده داوطلب بسيجي، رزمنده جهاد كشاورزي و يا رزمن

  برحسب ماه، در محل مربوط درج نمايد.را در جبهه 
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، متقاضـي اسـتفاده از سـهميه 10بنـد  21و يا  20، 19، 18، 17، 16، 12، 11، 10متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان كه با عالمتگذاري مورد  :12در رديف 
  رقمي خود را در محل مربوط و از چپ به راست درج نمايد. 12د كد پيگيري رزمندگان باي

  بايست براي دريافت كد پيگيري به نواحي محل چنانچه ارگان تائيدكننده سهميه شما ستاد مشترك سپاه پاسداران و يا ستاد كل نيروهاي مسلح است، مي
  رقمي ايثارگران براي هر آزمون متفاوت است). 12قمي، آن را در اين بند درج نماييد (كد پيگيري ر 12اعزام خود مراجعه نموده و پس از دريافت كد پيگيري 

  55رقمي ايثارگران عبارت اسـت از:  (كـد ملـي خـودِ رزمنـده+ 12چنانچه ارگان تائيدكننده سهميه شما، وزارت جهاد كشاورزي است كد پيگيري.(      
6  اگر كد ملي رزمنده:   مثال: 7 060 3 2 1 6 6  رقمي ايثارگر: 12كد پيگيري     باشد   4 7 065 5 0 3 2 1 6   خواهد بود.  4
  در صورت داشتن هرگونه سؤال و ابهام در اين خصوص به ادارات امور اداري سازمان جهاد كشاورزي استان مراجعه نمايند.كشاورزي، متقاضيان ارگان جهاد  

دفترچه راهنمـا اسـتخراج و در ايـن  همين  6 رقمي است از جدول شمارهعدد چهار را كه يك بايد كد شهرستان محل تولد خود  متقاضي :13در رديف 
  محل درج نمايد.

دفترچه راهنما استخراج و در اين  6رقمي است از جدول شماره بايد كد شهرستان محل صدور شناسنامه خود را كه يك عدد چهار  متقاضي :14در رديف 
  محل درج نمايد.

  نمايند.درج در اين بنددفترچه راهنما اين  1جدول شماره وضعيت نظام وظيفه خود را با توجه به مندرجات كد ذكور بايد اضيان متق :15در رديف 
شماره  مي بايست شماره گذرنامه ورقمي  13درج كد پيگيري  ضمنها را عالمتگذاري نموده و اتباع غيرايراني بر حسب مليت خود، يكي از گزينهمتقاضيان :16در رديف 

  كارت اقامت خود را در محل مخصوص درج نمايند.

آن دسته از متقاضياني كه نوع معلوليت آنان بينايي، شنوايي، جسمي حركتي، آسيب گفتار و زبان،  تكاملي رشد (اتيسم) و اعصاب و روان  :17در رديف 
نمايند. معلوليت و شدت معلوليت اين افراد از سازمان بهزيستي استعالم هاي اين رديف وضعيت خود را مشخص در دايرهعالمتگذاري باشد، بايد با مي

ه متقاضيان داراي خواهد شد و براساس شدت معلوليتي كه به تأييد آن سازمان خواهد رسيد، خدمات و تسهيالت الزم طبق جدول نيازهاي برآورد شد
اند، ضرورت دارد با مراجعه به علولي كه در سازمان بهزيستي تشكيل پرونده ندادهير) به متقاضيان ارائه خواهد شد. لذا متقاضيان ممعلوليت (جدول ز

ادارات بهزيستي محل سكونت خود نسبت به تشكيل پرونده اقدام نمايند. در صورت عدم تأييد معلوليت آنها توسط سازمان بهزيستي، خدمات و 
  تسهيالت الزم به آنان ارائه نخواهد شد.

  
 

  توضيحات  نياز تعيين شده  شدت معلوليت  نوع معلوليت  رديف

  بينايي  1

  -   وقت اضافه -منشي   خيلي شديد
  -   وقت اضافه -منشي   شديد

وقت اضافه  –سؤاالت چاپ درشت   متوسط
  وقت افراد شديد 3/1به صورت 

با توجه به طيف وسيع كم بينايي و شرايط محيط آزمون 
  در صورت درخواست، منشي در دسترس است.

  -   سؤاالتچاپ درشت   فخفي

  شنوايي  2

  -   وقت اضافه –رابط   خيلي شديد
  -   وقت اضافه –رابط   شديد
  -   -   متوسط
  -   -   خفيف

  جسمي حركتي  3

با توجه به آسيب چهاراندام در افراد با معلوليت جسمي   وقت اضافه -منشي   خيلي شديد
  حركتي خيلي شديد، منشي و وقت اضافه ضروري است.

در صورت آسيب صرفاً اندام هاي تحتاني (پاها)، نيازي   -   شديد
  به وقت اضافه و منشي ندارد.

در صورت آسيب دست ها به ويژه دست غالب يا فقدان   وقت اضافه -منشي   شديد
  دست.

در صورت آسيب دست ها به ويژه دست غالب يا فقدان   وقت اضافه -منشي   متوسط
  دست.

  -   -   خفيف

با هر شدت   ر و زبانآسيب گفتا  4
  -   -   معلوليت

تكاملي رشد   5
  (اتيسم)

با هر شدت 
  معلوليت

محيط فيزيكي آرام و با تراكم جعيت 
  -   بسيار پايين

با هر شدت   اعصاب و روان  6
  -   -   معلوليت
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كه تمايل به استفاده از صـندلي چـپ نويسند و يا به عبارت ديگر چپ دست هستند، در صورتي كه با دست چپ ميمتقاضياني آندسته از  :18در رديف 
  مربوط را عالمتگذاري نمايند. دايرهدست در حوزه امتحاني دارند الزم است 

  مشخص نمايد.  ،را كه در آزمون آن شركت خواهد كردخود گروه امتحاني  ،هاي مربوطيكي از دايرهبا عالمتگذاري بايد  متقاضي :19در رديف 
درگـاه گيـرد از تحصيل در آن مجموعه رشته تحصيلي قـرار مي ه تحصيلي دوره كارشناسي را كه نام رشته فراغت ازبايد كدرشت متقاضي :20در رديف 

  سازمان سنجش آموزش كشور استخراج و در محل مربوطه درج نمايد.  اطالع رساني
سـازمان سـنجش آمـوزش  درگاه اطالع رسـانياز بايد كد دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل دريافت مدرك تحصيلي خود را  متقاضي :21در رديف 

  كشور استخراج و در محل مربوطه درج نمايد. 
  ورود به دانشگاه در مقطع كارشناسي را از چپ به راست در محل مربوطه درج نمايد.  تاريخ دقيقبايد  متقاضي :22در رديف 
  چپ به راست در محل مربوطه درج نمايد.  مدرك كارشناسي خود را از دريافت تاريخ دقيقبايد  متقاضي :23در رديف 
آخر، معـدل واحـدهاي گذرانـده خـود را  سالآموختگي و دانشجويان معدل اكتسابي را براساس معدل مندرج در مدرك دانشمتقاضيان  :24در رديف 

  نمايد. و تا دو رقم اعشار از چپ به راست در محل مربوط درج  20تا  0بر مبناي  30/11/1400حداكثر تا تاريخ 
باشند، بايد در اين رديف معدل اكتسابي مقطع كارداني خود را با توجه بـه هاي كارشناسي ناپيوسته ميدوره آموختهدانشدانشجوياني كه  :25در رديف 

  معدل مندرج در مدرك دوره كارداني درج نمايند.
اين دفترچه، استخراج و در محل  2باشد را از جدول شماره آن رشته مين بايد كد و نام رشته امتحاني كه متقاضي شركت در آزمو متقاضي :26در رديف 

  مربوط درج نمايد. 
استخراج و بـه ترتيـب اولويـت   5هاي انتخابي خود براي تحصيل را با توجه به رشته امتحاني از جدول شماره بايد كد رشته محل متقاضي :27در رديف 

  در محل مربوط درج نمايد.  ،عالقه
دفترچه راهنماي آزمون استخراج و سپس در محل  6بايد كد شهرستاني را كه تمايل دارد در آن شهر امتحان دهد از جدول شماره  متقاضي :28 در رديف

  مربوط درج نمايد.
 متقاضـيه آدرس (طي مراحل آزمـون چنانچـ اين بند تكميل نمايد. بايد آدرس دقيق پستي خود را مطابق موارد خواسته شده در متقاضي :29در رديف 

  اطالع دهد). الزم است آدرس جديد خود را كتباً به سازمان سنجش آموزش كشور ،تغيير كند
باشد در محل مربوط درج نمايد و از درج مميز و يا خط تيره خـودداري مي 22تا  1بايد منطقه شهرداري محل سكونت خود را كه از  متقاضي :30در رديف 

   نمايد.
  نمايد. باشد در محل مربوط درج نمايد و از درج مميز و يا خط تيره خودداريبايد كدپستي دقيق خود را كه يك عدد ده رقمي مي متقاضي :31در رديف 
  خود را در محل مربوط درج نمايد.  ستان محل اقامتشهرشماره پيشبايد شماره تلفن ثابت با كد  متقاضي :32در رديف 
  فن همراه خود را در محل مربوط درج نمايد. بايد شماره تل متقاضي :33در رديف 
  باشند از سمت چپ به راست آدرس الكترونيكي خود را در اين رديف درج نمايند.كه داراي پست الكترونيكي ميمتقاضياني آن دسته از  :34در رديف 

  هاي مهم: توصيه 
  توانند در قسـمت مشـاهده نام خود ميكس و پس از دريافت كد پيگيري ثبتنام و ارسال عتوجه داشته باشند پس از تكميل تقاضانامه ثبتمتقاضيان

  نامي، اطالعات خود را مشاهده و از آن يك نسخه چاپ كنند.چاپ اطالعات ثبت
  مي خـود تهيـه نـاگيري، يك نسخه پرينت از تقاضـانامه ثبترهنام اينترنتي و دريافت كد شود پس از تكميل تقاضانامه و ثبتتوصيه ميمتقاضيان به

نـام محدوده زمـاني ثبتنمايند در نامي خود مشاهده مينام شده چنانچه مغايرتي در خصوص مشخصات ثبتنموده و ضمن كنترل دقيق اطالعات ثبت
ازمان سنجش مراجعـه س رگاه اطالع رسانيددر نظر گرفته شده است، به  نيزبه منظور ويرايش اطالعات  كه )28/12/1400تا  23/12/1400تاريخ (اينترنتي 

 نامي خود اقدام نمايند.نموده و نسبت به اصالح مشخصات و اطالعات ثبت

  يادداشت:
و در پيـك سـنجش هفته نامـه خبـري يا  آموزش كشور سازمان سنجشدر درگاه اطالع رساني رسمي  هاي هرگونه تغييري منحصراً از طريق اطالعيه

  خواهد شد.  هاي گروهي اعالمصورت لزوم از طريق رسانه
  بـه نشـاني:  آموزش كشور تماس و يا به بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش 021-42163توانند با شماره تلفن: ميمتقاضيان در صورت لزوم

request.sanjesh.org   .مراجعه نمايند  
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به تخلفات و جرايم در آزمون هاي سراسري مصوب مجلس شوراي اسالمي (سال ضمن اعالم برخي مواد قانون رسيدگي  -21
) به شرح زير، به اطالع مي رساند متقاضيان در صورتي كه در مراحل فرايند آزمون و پذيرش، مرتكب هر يك از 1384

  موارد زير شوند تبعات حقوقي و قانوني آن عمل به عهده شخص متقاضي خواهد بود.
  

  ت و جرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:تخلفا :5ماده 
نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي - الف 

  دار.(حتي بصورت خاموش) و دستگاههاي حافظه
  آزمون متقاضي را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبيل:ارتكاب هرگونه عمل خالف مقررات كه  - ب 

  ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون. - 1
  اندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سوال براي تخلف در آزمون.تباني با متقاضيان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست  - 2
  نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي متقاضي اصلي.ثبت - 3

  دار.استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه  - ج 
  كمك به متقاضي خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سئوالت. - د 
  العات مربوط به متقاضيان يا استفاده غيرمجاز از آنها.دسترسي غيرمجاز به اط - ه
  هاي متقاضيان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.هرگونه تغيير غيرمجاز سئوالت، اوراق و پاسخنامه - و 
  آزمون به هر نحو. افشاي سئوالت آزمون يا تالش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري - ز

واقعي يا  خريد يا فروش سئوالت آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينكه سئوالت يا پاسخ آنها - ح 
  غيرواقعي باشد.

  ن دارند:هاي رسيدگي به تخلفات، صالحيت صدور حكم به مجازاتهاي زير را درباره متخلفاهيأت: 6ماده 
  ): اخطار كتبي با درج در پرونده متقاضي و اعالم به مراجع ذيربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.5در مورد مشموالن بند (الف) ماده ( - الف 
ي در همان سال و محروميت از ): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي متقاض5در مورد مشموالن بند (ب) يا بند (ج) ماده ( - ب 

  شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد.
) اين قانون قابل تجديد نظر خواهي در هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در 6هاي بدوي جز در مورد مشموالن بند (الف) ماده (آراء هيأت - تبصره 
  باشد.ها ميآزمون

هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون ) هيأت5(و) (ز) و (ح) ماده (در مورد مشموالن بندهاي (د)، (هـ)،  :7اده م
  نمايند.) ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم دادگستري معرفي مي1,000,000,000) ريال تا يك ميليارد (10,000,000(

شود و تشكيل دهنده و ) چنانچه در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باشد موجب تشديد مجازات مي5ده (ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ما :8ماده 
گردد. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند حسب سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي

  باشد.تكب ميمورد حداقل مجازات ذكر شده براي مر
هاي رسيدگي به تخلفات ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات در آزمونرسيدگي در هيأت :9ماده 

) اين قانون به 7) و (6ر مواد (هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب عالوه بر مجازات مندرج دهاي انتظامي اعضاي هيأت علمي يا كميتهاداري يا هيأت
  گردد.مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم مي

)، هيات رسيدگي 6در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازاتهاي مندرج در اين قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند (الف) ماده ( :10ماده 
نمايد. در اين صورت موسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي را ابطال ميها، قبولي وي در آزمون به تخلفات در آزمون

التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش خودداري خواهد نمود و چنانچه گواهي فارغ
  باشند.نشگاه آزاد اسالمي ملزم به ابطال آن گواهي ميپزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دا

هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي متقاضي و سوابق تحصيلي وي مغايرتهاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل چنانچه با بررسي :11ماده 
هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در وجود داشته باشد، با تأييد هيأت دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمونعدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش

آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين متقاضي، بر اساس نتايج ها از متقاضي در يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل ميآزمون
  باشد.حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت بدوي مي

كند چنانچه هاي مورد بحث اين قانون فعاليت ميا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي متقاضيان شركت در آزمونهر موسسه ي :12ماده 
شود و مديران مسئول آنها عالوه بر محروميت دائمي از تاسيس و اداره اين مراكز به ) مشاركت داشته باشد مجوز تاسيس آن لغو مي5در تخلفات ماده (

شوند و چنانچه موسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مديران مسئول آنها بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم ميهاي پيشمجازات
  باشد.) مي6حداكثر مجازات مندرج در ماده (

تواند راساً نسبت به اعالم جرم و پيگيري موم نيز ميالعدر مورد آموزشگاه هايي كه فاقد مجوز باشند عالوه بر اقدام مراجع قانوني ذيربط مدعي :تبصره
  تخلفات آنان اقدام نمايد.

الزم به ذكراست هيأت هاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات در آزمونها، داراي شخصيت حقوقي مستقل از سازمان سنجش آمـوزش كشـور  نكته:
ت در آزمون ها مطرح و رأي اين هيأت قابل تجديدنظر در هيأت تجديدنظر رسـيدگي بـه هستند. پرونده متخلفين بدواً در هيأت بدوي رسيدگي به تخلفا

  تخلفات مي باشد.



نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

گروه  علوم انسانی

کد رشته امتحانی 1001 - آب و هواشناسی گرایش آب و 

هواشناسی محیطی

20 واحد نجف آباد  اصفهان               11001

40 واحد الکترونیکی  تهران                11002

20 واحد تهران مرکزي  تهران                11003

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                11004

20 واحد تربت حیدریه  خراسان رضوي          11005

20 واحد سمنان  سمنان                11006

20 واحد الرستان  فارس                 11007

20 واحد رشت  گیالن                11008

20 واحد خرم آباد  لرستان               11009

کد رشته امتحانی 1002 - آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیم

20 واحد اردبیل  اردبیل               11010

20 واحد نجف آباد  اصفهان               11011

20 واحد تهران شمال  تهران                11012

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                11013

20 واحد اهواز  خوزستان              11014

20 واحد رشت  گیالن                11015

کد رشته امتحانی 1003 - آب و هواشناسی گرایش سینوپتیک

20 واحد اهر ایجان شرقی       11016  آذرب

کد رشته امتحانی 1004 - آسیب شناسی ورزشی و تمرینات 

اصالحی گرایش تمرینات اصالحی

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               11017

20 واحد کرج  البرز                11018

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                11019

20 واحد بروجرد  لرستان               11020

کد رشته امتحانی 1005 - آموزش زبان انگلیسی

20 واحد اهر ایجان شرقی       11021  آذرب

20 واحد بناب ایجان شرقی       11022  آذرب

20 واحد تبریز ایجان شرقی       11023  آذرب

20 واحد سراب ایجان شرقی       11024  آذرب

20 واحد شبستر ایجان شرقی       11025  آذرب

20 واحد صوفیان ایجان شرقی       11026  آذرب

20 واحد مراغه ایجان شرقی       11027  آذرب

20 واحد مرند ایجان شرقی       11028  آذرب

20 واحد ارومیه ایجان غربی       11029  آذرب

20 واحد بوکان ایجان غربی       11030  آذرب

20 واحد خوي ایجان غربی       11031  آذرب

20 واحد سلماس ایجان غربی       11032  آذرب

20 واحد مهاباد ایجان غربی       11033  آذرب

20 واحد اردبیل  اردبیل               11034

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               11035

20 واحد شهرضا  اصفهان               11036

20 واحد فالورجان  اصفهان               11037

20 واحد نجف آباد  اصفهان               11038

20 واحد کرج  البرز                11039

20 واحد ایالم  ایالم                11040

20 واحد بوشهر  بوشهر                11041

40 واحد الکترونیکی  تهران                11042

20 واحد تهران جنوب  تهران                11043

20 واحد تهران شمال  تهران                11044

20 واحد تهران غرب  تهران                11045

20 واحد تهران مرکزي  تهران                11046

20 واحد دماوند  تهران                11047

20 واحد رودهن  تهران                11048

20 واحد شهر قدس  تهران                11049

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                11050

20 واحد شهرکرد  چهارمحال وبختیاري    11051

20 واحد قاینات  خراسان جنوبی         11052

20 واحد تربت حیدریه  خراسان رضوي          11053

20 واحد سبزوار  خراسان رضوي          11054

20 واحد قوچان  خراسان رضوي          11055

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          11056

20 واحد نیشابور  خراسان رضوي          11057

20 واحد اندیمشک  خوزستان              11058

20 واحد اهواز  خوزستان              11059

20 واحد آبادان  خوزستان              11060

20 واحد دزفول  خوزستان              11061

20 واحد شادگان  خوزستان              11062

20 واحد زنجان  زنجان                11063

20 واحد سمنان  سمنان                11064

59



نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد شاهرود  سمنان                11065

20 واحد گرمسار  سمنان                11066

20 واحد ایرانشهر  سیستان وبلوچستان     11067

20 واحد زاهدان  سیستان وبلوچستان     11068

20 واحد آباده  فارس                 11069

20 واحد سپیدان  فارس                 11070

20 واحد شیراز  فارس                 11071

20 واحد فسا  فارس                 11072

20 واحد کازرون  فارس                 11073

20 واحد الرستان  فارس                 11074

20 واحد المرد  فارس                 11075

20 واحد مرودشت  فارس                 11076

20 واحد تاکستان  قزوین                11077

20 واحد قزوین  قزوین                11078

20 واحد قم  قم                   11079

20 واحد سنندج  کردستان              11080

20 واحد انار  کرمان                11081

20 واحد بافت  کرمان                11082

20 واحد سیرجان  کرمان                11083

20 واحد کرمان  کرمان                11084

20 واحد اسالم آبادغرب  کرمانشاه             11085

20 واحد کرمانشاه  کرمانشاه             11086

20 واحد گچساران  کهگیلویه وبویراحمد   11087

20 واحد علی آبادکتول  گلستان               11088

20 واحد گرگان  گلستان               11089

20 واحد گنبدکاووس  گلستان               11090

20 واحد رشت  گیالن                11091

20 واحد الهیجان  گیالن                11092

20 واحد خرم آباد  لرستان               11093

20 واحد آیت ا... آملی  مازندران             11094

20 واحد تنکابن  مازندران             11095

20 واحد چالوس  مازندران             11096

20 واحد ساري  مازندران             11097

20 واحد قائم شهر  مازندران             11098

20 واحد نکا  مازندران             11099

20 واحد اراك  مرکزي                11100

20 واحد نراق  مرکزي                11101

20 مرکز آموزش بین المللی قشم  هرمزگان              11102

20 واحد بندرعباس  هرمزگان              11103

20 واحد بندرلنگه  هرمزگان              11104

20 واحد میناب  هرمزگان              11105

20 واحد تویسرکان  همدان                11106

20 واحد مالیر  همدان                11107

20 واحد همدان  همدان                11108

20 واحد میبد  یزد                  11109

20 واحد یزد  یزد                  11110

کد رشته امتحانی 1006 - آموزش زبان فارسی به غیر فارسی 

زبانان

20 واحد نیشابور  خراسان رضوي          11111

کد رشته امتحانی 1007 - آموزش و بهسازي منابع انسانی

20 واحد تبریز ایجان شرقی       11112  آذرب

20 واحد عجب شیر ایجان شرقی       11113  آذرب

20 واحد مرند ایجان شرقی       11114  آذرب

20 واحد میانه ایجان شرقی       11115  آذرب

20 واحد ارومیه ایجان غربی       11116  آذرب

20 واحد خوي ایجان غربی       11117  آذرب

20 واحد مهاباد ایجان غربی       11118  آذرب

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               11119

20 واحد اسالمشهر  تهران                11120

40 واحد الکترونیکی  تهران                11121

20 واحد تهران جنوب  تهران                11122

20 واحد تهران شمال  تهران                11123

20 واحد تهران مرکزي  تهران                11124

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                11125

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                11126

20 واحد بیرجند  خراسان جنوبی         11127

20 واحد تربت حیدریه  خراسان رضوي          11128

20 واحد زنجان  زنجان                11129

20 واحد گرمسار  سمنان                11130

20 واحد ارسنجان  فارس                 11131

20 واحد داراب  فارس                 11132

20 واحد سپیدان  فارس                 11133
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد کازرون  فارس                 11134

20 واحد المرد  فارس                 11135

20 واحد مرودشت  فارس                 11136

20 واحد کرمان  کرمان                11137

20 واحد بندرگز  گلستان               11138

20 واحد علی آبادکتول  گلستان               11139

20 واحد بندرانزلی  گیالن                11140

20 واحد بابل  مازندران             11141

20 واحد چالوس  مازندران             11142

20 واحد ساري  مازندران             11143

20 واحد نکا  مازندران             11144

20 واحد بندرعباس  هرمزگان              11145

20 واحد میناب  هرمزگان              11146

کد رشته امتحانی 1011 - ادبیات عربی

20 واحد تبریز ایجان شرقی       11147  آذرب

20 واحد مهاباد ایجان غربی       11148  آذرب

20 واحد فالورجان  اصفهان               11149

20 واحد نجف آباد  اصفهان               11150

20 واحد کرج  البرز                11151

20 واحد ایالم  ایالم                11152

20 واحد اسالمشهر  تهران                11153

40 واحد الکترونیکی  تهران                11154

20 واحد تهران شمال  تهران                11155

20 واحد تهران مرکزي  تهران                11156

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                11157

20 واحد کاشمر  خراسان رضوي          11158

20 واحد شیروان  خراسان شمالی         11159

20 واحد ایذه  خوزستان              11160

20 واحد آبادان  خوزستان              11161

20 واحد دزفول  خوزستان              11162

20 واحد رامهرمز  خوزستان              11163

20 واحد گرمسار  سمنان                11164

20 واحد قم  قم                   11165

20 واحد جیرفت  کرمان                11166

20 واحد کرمان  کرمان                11167

20 واحد کهنوج  کرمان                11168

20 واحد کرمانشاه  کرمانشاه             11169

20 واحد خرم آباد  لرستان               11170

20 واحد بابل  مازندران             11171

20 واحد چالوس  مازندران             11172

20 واحد همدان  همدان                11173

20 واحد لبنان برون مرزي             11174

کد رشته امتحانی 1012 - ادیان و عرفان

20 واحد کرج  البرز                11175

40 واحد الکترونیکی  تهران                11176

20 واحد تهران شمال  تهران                11177

20 واحد تهران مرکزي  تهران                11178

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                11179

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                11180

20 واحد زنجان  زنجان                11181

20 واحد تاکستان  قزوین                11182

20 واحد آیت ا... آملی  مازندران             11183

20 واحد بابل  مازندران             11184

کد رشته امتحانی 1013 - برنامه ریزي آمایش سرزمین

20 واحد مرند ایجان شرقی       11185  آذرب

20 واحد نجف آباد  اصفهان               11186

20 واحد تهران شمال  تهران                11187

20 واحد سمنان  سمنان                11188

20 واحد مرودشت  فارس                 11189

20 واحد نور  مازندران             11190

کد رشته امتحانی 1015 - برنامه ریزي درسی

20 واحد بناب ایجان شرقی       11191  آذرب

20 واحد تبریز ایجان شرقی       11192  آذرب

20 واحد شبستر ایجان شرقی       11193  آذرب

20 واحد مرند ایجان شرقی       11194  آذرب

20 واحد میانه ایجان شرقی       11195  آذرب

20 واحد ارومیه ایجان غربی       11196  آذرب

20 واحد خوي ایجان غربی       11197  آذرب

20 واحد مهاباد ایجان غربی       11198  آذرب

20 واحد اردبیل  اردبیل               11199

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               11200

20 واحد میمه  اصفهان               11201
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد کرج  البرز                11202

20 واحد بوشهر  بوشهر                11203

20 واحد اسالمشهر  تهران                11204

40 واحد الکترونیکی  تهران                11205

20 واحد تهران جنوب  تهران                11206

20 واحد تهران شمال  تهران                11207

20 واحد تهران مرکزي  تهران                11208

20 واحد رودهن  تهران                11209

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                11210

20 واحد ورامین  تهران                11211

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                11212

20 واحد فردوس  خراسان جنوبی         11213

20 واحد تربت حیدریه  خراسان رضوي          11214

20 واحد سبزوار  خراسان رضوي          11215

20 واحد دزفول  خوزستان              11216

20 واحد فیروزآباد  فارس                 11217

20 واحد المرد  فارس                 11218

20 واحد مرودشت  فارس                 11219

20 واحد نی ریز  فارس                 11220

20 واحد قم  قم                   11221

20 واحد سنندج  کردستان              11222

20 واحد بافت  کرمان                11223

20 واحد آزادشهر  گلستان               11224

20 واحد دورود  لرستان               11225

20 واحد تنکابن  مازندران             11226

20 واحد چالوس  مازندران             11227

20 واحد ساري  مازندران             11228

20 واحد قائم شهر  مازندران             11229

20 واحد نکا  مازندران             11230

20 واحد اردکان  یزد                  11231

کد رشته امتحانی 1017 - تاریخ گرایش تاریخ اسالم

20 واحد نجف آباد  اصفهان               11232

40 واحد الکترونیکی  تهران                11233

20 واحد تهران مرکزي  تهران                11234

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                11235

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                11236

20 واحد تربت حیدریه  خراسان رضوي          11237

20 واحد بجنورد  خراسان شمالی         11238

20 واحد شوشتر  خوزستان              11239

20 واحد ابهر  زنجان                11240

20 واحد شاهرود  سمنان                11241

20 مرکز قادرآباد  فارس                 11242

20 واحد داراب  فارس                 11243

20 واحد شهربابک  کرمان                11244

20 واحد محالت  مرکزي                11245

کد رشته امتحانی 1018 - تاریخ گرایش تاریخ ایران اسالمی

20 واحد شبستر ایجان شرقی       11246  آذرب

20 واحد نجف آباد  اصفهان               11247

40 واحد الکترونیکی  تهران                11248

20 واحد تهران مرکزي  تهران                11249

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                11250

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                11251

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          11252

20 واحد شوشتر  خوزستان              11253

20 واحد ابهر  زنجان                11254

20 واحد شاهرود  سمنان                11255

20 واحد آباده  فارس                 11256

20 واحد داراب  فارس                 11257

20 واحد سنندج  کردستان              11258

20 واحد بافت  کرمان                11259

20 واحد نور  مازندران             11260

کد رشته امتحانی 1019 - تاریخ گرایش تاریخ تشیع

20 واحد آباده  فارس                 11261

کد رشته امتحانی 1020 - تاریخ و تمدن ملل اسالمی

20 واحد ارومیه ایجان غربی       11262  آذرب

20 واحد خوي ایجان غربی       11263  آذرب

20 واحد بوشهر  بوشهر                11264

40 واحد الکترونیکی  تهران                11265

20 واحد تهران مرکزي  تهران                11266

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                11267

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                11268

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          11269
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد بجنورد  خراسان شمالی         11270

20 واحد تاکستان  قزوین                11271

20 واحد بافت  کرمان                11272

20 واحد آزادشهر  گلستان               11273

کد رشته امتحانی 1021 - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               11274

20 واحد بوشهر  بوشهر                11275

40 واحد الکترونیکی  تهران                11276

20 واحد تهران مرکزي  تهران                11277

20 واحد رودهن  تهران                11278

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                11279

20 واحد تاکستان  قزوین                11280

20 واحد قم  قم                   11281

20 واحد اراك  مرکزي                11282

کد رشته امتحانی 1022 - تحقیقات آموزشی

20 واحد بناب ایجان شرقی       11283  آذرب

20 واحد تبریز ایجان شرقی       11284  آذرب

20 واحد شبستر ایجان شرقی       11285  آذرب

20 واحد عجب شیر ایجان شرقی       11286  آذرب

20 واحد مرند ایجان شرقی       11287  آذرب

20 واحد ارومیه ایجان غربی       11288  آذرب

20 واحد خوي ایجان غربی       11289  آذرب

20 واحد مهاباد ایجان غربی       11290  آذرب

20 واحد اسالمشهر  تهران                11291

40 واحد الکترونیکی  تهران                11292

20 واحد تهران جنوب  تهران                11293

20 واحد تهران مرکزي  تهران                11294

20 واحد رودهن  تهران                11295

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                11296

20 واحد قاینات  خراسان جنوبی         11297

20 واحد تربت حیدریه  خراسان رضوي          11298

20 واحد ایذه  خوزستان              11299

20 واحد زنجان  زنجان                11300

20 واحد سپیدان  فارس                 11301

20 واحد کازرون  فارس                 11302

20 واحد المرد  فارس                 11303

20 واحد مرودشت  فارس                 11304

20 واحد انار  کرمان                11305

20 واحد بندرگز  گلستان               11306

20 واحد تنکابن  مازندران             11307

20 واحد ساري  مازندران             11308

20 واحد نکا  مازندران             11309

20 واحد محالت  مرکزي                11310

20 واحد بندرلنگه  هرمزگان              11311

20 واحد بافق  یزد                  11312

کد رشته امتحانی 1023 - تکنولوژي آموزشی

20 واحد بناب ایجان شرقی       11313  آذرب

20 واحد ارومیه ایجان غربی       11314  آذرب

40 واحد الکترونیکی  تهران                11315

20 واحد تهران جنوب  تهران                11316

20 واحد تهران شمال  تهران                11317

20 واحد تهران مرکزي  تهران                11318

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                11319

20 واحد تایباد  خراسان رضوي          11320

20 واحد زنجان  زنجان                11321

20 واحد شیراز  فارس                 11322

20 واحد کرمانشاه  کرمانشاه             11323

20 واحد ساري  مازندران             11324

20 واحد نکا  مازندران             11325

20 واحد یزد  یزد                  11326

کد رشته امتحانی 1024 - جامعه شناسی

20 واحد تبریز ایجان شرقی       11327  آذرب

20 اد مغان واحد پارس آب  اردبیل               11328

20 واحد دهاقان  اصفهان               11329

20 واحد بوشهر  بوشهر                11330

40 واحد الکترونیکی  تهران                11331

20 واحد تهران جنوب  تهران                11332

20 واحد تهران شمال  تهران                11333

20 واحد تهران غرب  تهران                11334

20 واحد تهران مرکزي  تهران                11335

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                11336

20 واحد ورامین  تهران                11337
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد تربت جام  خراسان رضوي          11338

20 واحد قوچان  خراسان رضوي          11339

20 واحد گناباد  خراسان رضوي          11340

20 واحد شوشتر  خوزستان              11341

20 واحد زنجان  زنجان                11342

20 واحد گرمسار  سمنان                11343

20 واحد زاهدان  سیستان وبلوچستان     11344

20 واحد جهرم  فارس                 11345

20 واحد نی ریز  فارس                 11346

20 واحد کرمان  کرمان                11347

20 واحد کهنوج  کرمان                11348

20 واحد اسالم آبادغرب  کرمانشاه             11349

20 واحد آزادشهر  گلستان               11350

20 واحد بروجرد  لرستان               11351

20 واحد بابل  مازندران             11352

20 واحد اراك  مرکزي                11353

20 واحد آشتیان  مرکزي                11354

کد رشته امتحانی 1025 - جغرافیا و برنامه ریزي روستایی 

گرایش برنامه ریزي کالبدي- فضایی

40 واحد الکترونیکی  تهران                11355

20 واحد تهران مرکزي  تهران                11356

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                11357

20 واحد الرستان  فارس                 11358

20 واحد رشت  گیالن                11359

کد رشته امتحانی 1026 - جغرافیا و برنامه ریزي روستایی 

گرایش توسعه اقتصاد روستایی

20 واحد تهران شمال  تهران                11360

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                11361

20 واحد سمنان  سمنان                11362

کد رشته امتحانی 1027 - جغرافیا و برنامه ریزي روستایی 

گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                11363

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          11364

20 واحد اهواز  خوزستان              11365

20 واحد گرمسار  سمنان                11366

20 واحد آستارا  گیالن                11367

کد رشته امتحانی 1028 - جغرافیا و برنامه ریزي شهري گرایش 

آمایش شهري

20 واحد تبریز ایجان شرقی       11368  آذرب

20 واحد اردبیل  اردبیل               11369

20 واحد نجف آباد  اصفهان               11370

20 واحد اسالمشهر  تهران                11371

40 واحد الکترونیکی  تهران                11372

20 واحد تهران مرکزي  تهران                11373

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                11374

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                11375

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          11376

20 واحد شیروان  خراسان شمالی         11377

20 واحد اهواز  خوزستان              11378

20 واحد سمنان  سمنان                11379

20 واحد زاهدان  سیستان وبلوچستان     11380

20 واحد مرودشت  فارس                 11381

20 واحد کرمانشاه  کرمانشاه             11382

20 واحد آستارا  گیالن                11383

20 واحد نور  مازندران             11384

20 واحد مالیر  همدان                11385

20 واحد یزد  یزد                  11386

کد رشته امتحانی 1029 - جغرافیا و برنامه ریزي شهري گرایش  

 برنامه ریزي مسکن و بازآفرینی شهري

20 واحد مرند ایجان شرقی       11387  آذرب

20 واحد نجف آباد  اصفهان               11388

20 واحد تهران جنوب  تهران                11389

20 واحد تهران مرکزي  تهران                11390

20 واحد شهربابک  کرمان                11391

کد رشته امتحانی 1030 - جغرافیا و برنامه ریزي شهري گرایش

 محیط زیست شهري

20 واحد تهران مرکزي  تهران                11392

20 واحد گرمسار  سمنان                11393

20 واحد کرمان  کرمان                11394

کد رشته امتحانی 1031 - جغرافیا ي سیاسی گرایش ژئوپلیتیک

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                11395

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                11396

20 واحد گرمسار  سمنان                11397
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد رشت  گیالن                11398

کد رشته امتحانی 1032 - جغرافیا ي سیاسی گرایش مطالعات 

ایران

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                11399

کد رشته امتحانی 1033 - جمعیت شناسی

20 واحد دهاقان  اصفهان               11400

40 واحد الکترونیکی  تهران                11401

20 واحد تهران مرکزي  تهران                11402

20 واحد رودهن  تهران                11403

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                11404

20 واحد شوشتر  خوزستان              11405

کد رشته امتحانی 1034 - حسابداري

20 واحد اهر ایجان شرقی       11406  آذرب

20 واحد ایلخچی ایجان شرقی       11407  آذرب

20 واحد آذرشهر ایجان شرقی       11408  آذرب

20 واحد بستان آباد ایجان شرقی       11409  آذرب

20 واحد بناب ایجان شرقی       11410  آذرب

20 واحد تبریز ایجان شرقی       11411  آذرب

20 واحد خامنه ایجان شرقی       11412  آذرب

20 واحد سراب ایجان شرقی       11413  آذرب

20 واحد شبستر ایجان شرقی       11414  آذرب

20 واحد صوفیان ایجان شرقی       11415  آذرب

20 واحد کلیبر ایجان شرقی       11416  آذرب

20 واحد مراغه ایجان شرقی       11417  آذرب

20 واحد مرند ایجان شرقی       11418  آذرب

20 واحد ممقان ایجان شرقی       11419  آذرب

20 واحد میانه ایجان شرقی       11420  آذرب

20 واحد هریس ایجان شرقی       11421  آذرب

20 واحد ارومیه ایجان غربی       11422  آذرب

20 واحد خوي ایجان غربی       11423  آذرب

20 واحد سلماس ایجان غربی       11424  آذرب

20 واحد مهاباد ایجان غربی       11425  آذرب

20 واحد میاندوآب ایجان غربی       11426  آذرب

20 واحد اردبیل  اردبیل               11427

20 اد مغان واحد پارس آب  اردبیل               11428

20 واحد خلخال  اردبیل               11429

20 واحد گرمی  اردبیل               11430

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               11431

20 واحد شاهین شهر  اصفهان               11432

20 واحد فالورجان  اصفهان               11433

20 واحد کاشان  اصفهان               11434

20 واحد نجف آباد  اصفهان               11435

20 واحد نطنز  اصفهان               11436

20 واحد کرج  البرز                11437

20 واحد هشتگرد  البرز                11438

20 واحد ایالم  ایالم                11439

20 واحد بندردیلم  بوشهر                11440

20 واحد بوشهر  بوشهر                11441

20 مرکز شهریار  تهران                11442

20 واحد اسالمشهر  تهران                11443

40 واحد الکترونیکی  تهران                11444

20 واحد پرند  تهران                11445

20 واحد تهران جنوب  تهران                11446

20 واحد تهران شرق  تهران                11447

20 واحد تهران شمال  تهران                11448

20 واحد تهران غرب  تهران                11449

20 واحد تهران مرکزي  تهران                11450

20 واحد دماوند  تهران                11451

20 واحد رودهن  تهران                11452

20 واحد شهر قدس  تهران                11453

20 واحد صفادشت  تهران                11454

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                11455

20 واحد فیروزکوه  تهران                11456

20 واحد مالرد  تهران                11457

20 واحد ورامین  تهران                11458

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                11459

20 واحد بروجن  چهارمحال وبختیاري    11460

20 واحد شهرکرد  چهارمحال وبختیاري    11461

20 واحد فارسان  چهارمحال وبختیاري    11462

20 واحد بیرجند  خراسان جنوبی         11463

20 واحد طبس  خراسان جنوبی         11464

20 واحد فردوس  خراسان جنوبی         11465
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد قاینات  خراسان جنوبی         11466

20 واحد بردسکن  خراسان رضوي          11467

20 واحد تربت حیدریه  خراسان رضوي          11468

20 واحد سبزوار  خراسان رضوي          11469

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          11470

20 واحد نیشابور  خراسان رضوي          11471

20 واحد شیروان  خراسان شمالی         11472

20 واحد اهواز  خوزستان              11473

20 واحد آبادان  خوزستان              11474

20 واحد بین الملی خرمشهر - خلیج 

فارس

 خوزستان              11475

20 واحد رامهرمز  خوزستان              11476

20 واحد مسجدسلیمان  خوزستان              11477

20 واحد خدابنده  زنجان                11478

20 واحد زنجان  زنجان                11479

20 واحد هیدج  زنجان                11480

20 واحد دامغان  سمنان                11481

20 واحد سمنان  سمنان                11482

20 واحد شاهرود  سمنان                11483

20 واحد زاهدان  سیستان وبلوچستان     11484

20 واحد سروستان  فارس                 11485

20 واحد شیراز  فارس                 11486

20 واحد فسا  فارس                 11487

20 واحد فیروزآباد  فارس                 11488

20 واحد المرد  فارس                 11489

20 واحد مرودشت  فارس                 11490

20 واحد نورآباد ممسنی  فارس                 11491

20 واحد تاکستان  قزوین                11492

20 واحد قزوین  قزوین                11493

20 واحد قم  قم                   11494

20 واحد سنندج  کردستان              11495

20 واحد مریوان  کردستان              11496

20 واحد رفسنجان  کرمان                11497

20 واحد کرمان  کرمان                11498

20 واحد کهنوج  کرمان                11499

20 واحد کرمانشاه  کرمانشاه             11500

20 واحد کنگاور  کرمانشاه             11501

20 واحد دهدشت  کهگیلویه وبویراحمد   11502

20 واحد گچساران  کهگیلویه وبویراحمد   11503

20 واحد یاسوج  کهگیلویه وبویراحمد   11504

20 واحد بندرگز  گلستان               11505

20 واحد علی آبادکتول  گلستان               11506

20 واحد گرگان  گلستان               11507

20 واحد گنبدکاووس  گلستان               11508

20 واحد آستارا  گیالن                11509

20 واحد رشت  گیالن                11510

20 واحد رودسر  گیالن                11511

20 واحد صومعه سرا  گیالن                11512

20 واحد الهیجان  گیالن                11513

20 واحد الیگودرز  لرستان               11514

20 واحد بروجرد  لرستان               11515

20 واحد خرم آباد  لرستان               11516

20 واحد آیت ا... آملی  مازندران             11517

20 واحد بابل  مازندران             11518

20 واحد تنکابن  مازندران             11519

20 واحد جویبار  مازندران             11520

20 واحد چالوس  مازندران             11521

20 واحد ساري  مازندران             11522

20 واحد قائم شهر  مازندران             11523

20 واحد نور  مازندران             11524

20 واحد اراك  مرکزي                11525

20 واحد آشتیان  مرکزي                11526

20 واحد تفرش  مرکزي                11527

20 واحد خمین  مرکزي                11528

20 واحد دلیجان  مرکزي                11529

20 واحد ساوه  مرکزي                11530

20 مرکز آموزش بین المللی قشم  هرمزگان              11531

20 مرکز بستک  هرمزگان              11532

20 واحد بندرعباس  هرمزگان              11533

20 واحد بندرلنگه  هرمزگان              11534

20 واحد قشم  هرمزگان              11535

20 واحد تویسرکان  همدان                11536

20 واحد مالیر  همدان                11537

66



نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد همدان  همدان                11538

20 واحد اردکان  یزد                  11539

20 واحد یزد  یزد                  11540

کد رشته امتحانی 1035 - حسابرسی

20 واحد بناب ایجان شرقی       11541  آذرب

20 واحد مرند ایجان شرقی       11542  آذرب

20 واحد دولت آباد  اصفهان               11543

20 واحد دهاقان  اصفهان               11544

20 واحد مبارکه  اصفهان               11545

40 واحد الکترونیکی  تهران                11546

20 واحد تهران شرق  تهران                11547

20 واحد تهران شمال  تهران                11548

20 واحد تهران مرکزي  تهران                11549

20 واحد طبس  خراسان جنوبی         11550

20 واحد قاینات  خراسان جنوبی         11551

20 واحد سبزوار  خراسان رضوي          11552

20 واحد نیشابور  خراسان رضوي          11553

20 واحد ابهر  زنجان                11554

20 واحد شاهرود  سمنان                11555

20 واحد قزوین  قزوین                11556

20 واحد علی آبادکتول  گلستان               11557

20 واحد چالوس  مازندران             11558

20 واحد رامسر  مازندران             11559

20 واحد نور  مازندران             11560

20 واحد خمین  مرکزي                11561

کد رشته امتحانی 1036 - حقوق بین الملل

20 واحد تبریز ایجان شرقی       11562  آذرب

20 واحد مراغه ایجان شرقی       11563  آذرب

20 واحد ارومیه ایجان غربی       11564  آذرب

20 واحد میمه  اصفهان               11565

20 واحد نجف آباد  اصفهان               11566

20 واحد کرج  البرز                11567

20 واحد بوشهر  بوشهر                11568

40 واحد الکترونیکی  تهران                11569

20 واحد تهران جنوب  تهران                11570

20 واحد تهران شمال  تهران                11571

20 واحد تهران غرب  تهران                11572

20 واحد تهران مرکزي  تهران                11573

20 واحد دماوند  تهران                11574

20 واحد صفادشت  تهران                11575

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                11576

20 واحد ورامین  تهران                11577

20 واحد تربت حیدریه  خراسان رضوي          11578

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          11579

20 واحد دامغان  سمنان                11580

20 واحد شاهرود  سمنان                11581

20 واحد شیراز  فارس                 11582

20 واحد بافت  کرمان                11583

20 واحد بم  کرمان                11584

20 واحد اسالم آبادغرب  کرمانشاه             11585

20 واحد کرمانشاه  کرمانشاه             11586

20 واحد آزادشهر  گلستان               11587

20 واحد گنبدکاووس  گلستان               11588

20 واحد چالوس  مازندران             11589

20 واحد قائم شهر  مازندران             11590

20 واحد میبد  یزد                  11591

کد رشته امتحانی 1037 - حقوق جزا و جرم شناسی

20 مرکز تسوج ایجان شرقی       11592  آذرب

20 واحد تبریز ایجان شرقی       11593  آذرب

20 واحد مراغه ایجان شرقی       11594  آذرب

20 واحد ارومیه ایجان غربی       11595  آذرب

20 واحد مهاباد ایجان غربی       11596  آذرب

20 واحد اردبیل  اردبیل               11597

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               11598

20 واحد تیران  اصفهان               11599

20 واحد نجف آباد  اصفهان               11600

20 واحد کرج  البرز                11601

20 واحد بوشهر  بوشهر                11602

20 واحد اسالمشهر  تهران                11603

40 واحد الکترونیکی  تهران                11604

20 واحد پردیس  تهران                11605

20 واحد تهران جنوب  تهران                11606
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد تهران شمال  تهران                11607

20 واحد تهران مرکزي  تهران                11608

20 واحد دماوند  تهران                11609

20 واحد رودهن  تهران                11610

20 واحد صفادشت  تهران                11611

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                11612

20 واحد ورامین  تهران                11613

20 واحد شهرکرد  چهارمحال وبختیاري    11614

20 واحد بیرجند  خراسان جنوبی         11615

20 واحد سبزوار  خراسان رضوي          11616

20 واحد کاشمر  خراسان رضوي          11617

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          11618

20 واحد نیشابور  خراسان رضوي          11619

20 واحد اهواز  خوزستان              11620

20 واحد بین الملی خرمشهر - خلیج 

فارس

 خوزستان              11621

20 واحد رامهرمز  خوزستان              11622

20 واحد دامغان  سمنان                11623

20 واحد سمنان  سمنان                11624

20 واحد شاهرود  سمنان                11625

20 واحد گرمسار  سمنان                11626

20 واحد مهدي شهر  سمنان                11627

20 واحد زاهدان  سیستان وبلوچستان     11628

20 واحد شیراز  فارس                 11629

20 واحد نورآباد ممسنی  فارس                 11630

20 واحد بوئین زهرا  قزوین                11631

20 واحد تاکستان  قزوین                11632

20 واحد قم  قم                   11633

20 واحد سنندج  کردستان              11634

20 واحد بم  کرمان                11635

20 واحد رفسنجان  کرمان                11636

20 واحد سیرجان  کرمان                11637

20 واحد کنگاور  کرمانشاه             11638

20 واحد یاسوج  کهگیلویه وبویراحمد   11639

20 واحد گنبدکاووس  گلستان               11640

20 واحد بندرانزلی  گیالن                11641

20 واحد الهیجان  گیالن                11642

20 واحد بروجرد  لرستان               11643

20 واحد خرم آباد  لرستان               11644

20 واحد دورود  لرستان               11645

20 واحد آیت ا... آملی  مازندران             11646

20 واحد چالوس  مازندران             11647

20 واحد ساري  مازندران             11648

20 واحد قائم شهر  مازندران             11649

20 واحد نوشهر  مازندران             11650

20 واحد اراك  مرکزي                11651

20 واحد خمین  مرکزي                11652

20 واحد فراهان  مرکزي                11653

20 واحد محالت  مرکزي                11654

20 واحد نراق  مرکزي                11655

20 واحد بندرعباس  هرمزگان              11656

20 واحد بندرلنگه  هرمزگان              11657

20 واحد همدان  همدان                11658

20 واحد تفت  یزد                  11659

20 واحد میبد  یزد                  11660

20 واحد یزد  یزد                  11661

کد رشته امتحانی 1038 - حقوق خصوصی

20 مرکز تسوج ایجان شرقی       11662  آذرب

20 واحد اهر ایجان شرقی       11663  آذرب

20 واحد ایلخچی ایجان شرقی       11664  آذرب

20 واحد تبریز ایجان شرقی       11665  آذرب

20 واحد مراغه ایجان شرقی       11666  آذرب

20 واحد ورزقان ایجان شرقی       11667  آذرب

20 واحد هشترود ایجان شرقی       11668  آذرب

20 واحد ارومیه ایجان غربی       11669  آذرب

20 واحد اردبیل  اردبیل               11670

20 واحد گرمی  اردبیل               11671

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               11672

20 واحد شهرضا  اصفهان               11673

20 واحد کاشان  اصفهان               11674

20 واحد میمه  اصفهان               11675

20 واحد نجف آباد  اصفهان               11676

20 واحد نطنز  اصفهان               11677
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد کرج  البرز                11678

20 واحد ایالم  ایالم                11679

20 واحد بندردیلم  بوشهر                11680

20 واحد بوشهر  بوشهر                11681

40 واحد الکترونیکی  تهران                11682

20 واحد تهران جنوب  تهران                11683

20 واحد تهران شمال  تهران                11684

20 واحد تهران غرب  تهران                11685

20 واحد تهران مرکزي  تهران                11686

20 واحد دماوند  تهران                11687

20 واحد رباط کریم  تهران                11688

20 واحد شهر قدس  تهران                11689

20 واحد صفادشت  تهران                11690

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                11691

20 واحد مالرد  تهران                11692

20 واحد ورامین  تهران                11693

20 واحد بروجن  چهارمحال وبختیاري    11694

20 واحد شهرکرد  چهارمحال وبختیاري    11695

20 واحد فارسان  چهارمحال وبختیاري    11696

20 واحد بیرجند  خراسان جنوبی         11697

20 واحد تایباد  خراسان رضوي          11698

20 واحد تربت حیدریه  خراسان رضوي          11699

20 واحد سبزوار  خراسان رضوي          11700

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          11701

20 واحد نیشابور  خراسان رضوي          11702

20 واحد اهواز  خوزستان              11703

20 واحد بهبهان  خوزستان              11704

20 واحد بین الملی خرمشهر - خلیج 

فارس

 خوزستان              11705

20 واحد زنجان  زنجان                11706

20 واحد دامغان  سمنان                11707

20 واحد سمنان  سمنان                11708

20 واحد شاهرود  سمنان                11709

20 واحد زاهدان  سیستان وبلوچستان     11710

20 واحد آباده  فارس                 11711

20 واحد شیراز  فارس                 11712

20 واحد صفاشهر  فارس                 11713

20 واحد کازرون  فارس                 11714

20 واحد الرستان  فارس                 11715

20 واحد مرودشت  فارس                 11716

20 واحد نورآباد ممسنی  فارس                 11717

20 واحد نی ریز  فارس                 11718

20 واحد تاکستان  قزوین                11719

20 واحد قم  قم                   11720

20 واحد سنندج  کردستان              11721

20 واحد قروه  کردستان              11722

20 واحد بافت  کرمان                11723

20 واحد جیرفت  کرمان                11724

20 واحد رفسنجان  کرمان                11725

20 واحد سیرجان  کرمان                11726

20 واحد کرمان  کرمان                11727

20 واحد کرمانشاه  کرمانشاه             11728

20 واحد یاسوج  کهگیلویه وبویراحمد   11729

20 واحد آزادشهر  گلستان               11730

20 واحد گرگان  گلستان               11731

20 واحد بندرانزلی  گیالن                11732

20 واحد الهیجان  گیالن                11733

20 واحد الیگودرز  لرستان               11734

20 واحد خرم آباد  لرستان               11735

20 واحد دورود  لرستان               11736

20 واحد آیت ا... آملی  مازندران             11737

20 واحد بهشهر  مازندران             11738

20 واحد تنکابن  مازندران             11739

20 واحد چالوس  مازندران             11740

20 واحد ساري  مازندران             11741

20 واحد قائم شهر  مازندران             11742

20 واحد نوشهر  مازندران             11743

20 واحد اراك  مرکزي                11744

20 واحد آشتیان  مرکزي                11745

20 واحد خمین  مرکزي                11746

20 واحد نراق  مرکزي                11747

20 واحد بندرعباس  هرمزگان              11748

20 واحد قشم  هرمزگان              11749
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد ابرکوه  یزد                  11750

20 واحد تفت  یزد                  11751

20 واحد میبد  یزد                  11752

20 واحد یزد  یزد                  11753

کد رشته امتحانی 1040 - رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی

20 واحد ارومیه ایجان غربی       11754  آذرب

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               11755

40 واحد الکترونیکی  تهران                11756

20 واحد تهران شرق  تهران                11757

20 واحد تهران مرکزي  تهران                11758

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                11759

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          11760

20 واحد شوشتر  خوزستان              11761

20 واحد ساري  مازندران             11762

20 واحد همدان  همدان                11763

20 واحد تفت  یزد                  11764

کد رشته امتحانی 1042 - روان شناسی اسالمی گرایش 

روانشناسی مثبت گرا

20 واحد خوي ایجان غربی       11765  آذرب

20 واحد مهاباد ایجان غربی       11766  آذرب

20 واحد خمینی شهر  اصفهان               11767

20 واحد نائین  اصفهان               11768

40 واحد الکترونیکی  تهران                11769

20 واحد تهران مرکزي  تهران                11770

20 واحد ابهر  زنجان                11771

20 واحد ارسنجان  فارس                 11772

20 واحد گرگان  گلستان               11773

20 واحد ساري  مازندران             11774

20 واحد مالیر  همدان                11775

20 واحد یزد  یزد                  11776

کد رشته امتحانی 1043 - روان شناسی بالینی

20 واحد اهر ایجان شرقی       11777  آذرب

20 واحد تبریز ایجان شرقی       11778  آذرب

20 واحد مرند ایجان شرقی       11779  آذرب

20 واحد ارومیه ایجان غربی       11780  آذرب

20 واحد بوکان ایجان غربی       11781  آذرب

20 واحد اردبیل  اردبیل               11782

20 واحد خلخال  اردبیل               11783

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               11784

20 واحد خمینی شهر  اصفهان               11785

20 واحد نائین  اصفهان               11786

20 واحد نجف آباد  اصفهان               11787

20 واحد کرج  البرز                11788

20 واحد ایالم  ایالم                11789

20 واحد بوشهر  بوشهر                11790

20 واحد اسالمشهر  تهران                11791

40 واحد الکترونیکی  تهران                11792

20 واحد پزشکی تهران  تهران                11793

20 واحد تهران جنوب  تهران                11794

20 واحد تهران غرب  تهران                11795

20 واحد تهران مرکزي  تهران                11796

20 واحد رودهن  تهران                11797

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                11798

20 واحد بیرجند  خراسان جنوبی         11799

20 واحد فردوس  خراسان جنوبی         11800

20 واحد تربت جام  خراسان رضوي          11801

20 واحد کاشمر  خراسان رضوي          11802

20 واحد نیشابور  خراسان رضوي          11803

20 واحد اندیمشک  خوزستان              11804

20 واحد اهواز  خوزستان              11805

20 واحد زنجان  زنجان                11806

20 واحد سمنان  سمنان                11807

20 واحد شاهرود  سمنان                11808

20 واحد گرمسار  سمنان                11809

20 واحد زاهدان  سیستان وبلوچستان     11810

20 واحد ارسنجان  فارس                 11811

20 واحد شیراز  فارس                 11812

20 واحد فیروزآباد  فارس                 11813

20 واحد مرودشت  فارس                 11814

20 واحد قم  قم                   11815

20 واحد سنندج  کردستان              11816

20 واحد انار  کرمان                11817
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد زرند  کرمان                11818

20 واحد سیرجان  کرمان                11819

20 واحد کرمانشاه  کرمانشاه             11820

20 واحد یاسوج  کهگیلویه وبویراحمد   11821

20 واحد بندرگز  گلستان               11822

20 واحد الهیجان  گیالن                11823

20 واحد آیت ا... آملی  مازندران             11824

20 واحد بهشهر  مازندران             11825

20 واحد تنکابن  مازندران             11826

20 واحد چالوس  مازندران             11827

20 واحد ساري  مازندران             11828

20 واحد اراك  مرکزي                11829

20 واحد آشتیان  مرکزي                11830

20 واحد خمین  مرکزي                11831

20 واحد بندرعباس  هرمزگان              11832

20 واحد همدان  همدان                11833

20 واحد یزد  یزد                  11834

کد رشته امتحانی 1045 - روان شناسی تربیتی

20 واحد تبریز ایجان شرقی       11835  آذرب

20 واحد سراب ایجان شرقی       11836  آذرب

20 واحد شبستر ایجان شرقی       11837  آذرب

20 واحد عجب شیر ایجان شرقی       11838  آذرب

20 واحد ارومیه ایجان غربی       11839  آذرب

20 واحد خوي ایجان غربی       11840  آذرب

20 واحد مهاباد ایجان غربی       11841  آذرب

20 واحد اردبیل  اردبیل               11842

20 واحد مبارکه  اصفهان               11843

20 واحد ایالم  ایالم                11844

20 واحد اسالمشهر  تهران                11845

40 واحد الکترونیکی  تهران                11846

20 واحد پزشکی تهران  تهران                11847

20 واحد تهران شمال  تهران                11848

20 واحد تهران مرکزي  تهران                11849

20 واحد رودهن  تهران                11850

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                11851

20 واحد شهرکرد  چهارمحال وبختیاري    11852

20 واحد بیرجند  خراسان جنوبی         11853

20 واحد تربت جام  خراسان رضوي          11854

20 واحد سبزوار  خراسان رضوي          11855

20 واحد بجنورد  خراسان شمالی         11856

20 واحد اهواز  خوزستان              11857

20 واحد دزفول  خوزستان              11858

20 واحد سمنان  سمنان                11859

20 واحد گرمسار  سمنان                11860

20 واحد زابل  سیستان وبلوچستان     11861

20 واحد مرودشت  فارس                 11862

20 واحد قم  قم                   11863

20 واحد انار  کرمان                11864

20 واحد بافت  کرمان                11865

20 واحد کرمان  کرمان                11866

20 واحد صحنه  کرمانشاه             11867

20 واحد خرم آباد  لرستان               11868

20 واحد بابل  مازندران             11869

20 واحد تنکابن  مازندران             11870

20 واحد ساري  مازندران             11871

20 واحد اراك  مرکزي                11872

20 واحد ساوه  مرکزي                11873

20 واحد بندرلنگه  هرمزگان              11874

20 واحد مالیر  همدان                11875

20 واحد همدان  همدان                11876

20 واحد میبد  یزد                  11877

کد رشته امتحانی 1046 - روان شناسی شخصیت

20 واحد خمینی شهر  اصفهان               11878

20 واحد کرج  البرز                11879

40 واحد الکترونیکی  تهران                11880

20 واحد تهران جنوب  تهران                11881

20 واحد تهران شمال  تهران                11882

20 واحد تهران مرکزي  تهران                11883

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                11884

20 واحد بیرجند  خراسان جنوبی         11885

20 واحد سبزوار  خراسان رضوي          11886

20 واحد اهواز  خوزستان              11887
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد دزفول  خوزستان              11888

20 واحد آزادشهر  گلستان               11889

20 واحد ساري  مازندران             11890

20 واحد آشتیان  مرکزي                11891

کد رشته امتحانی 1047 - روان شناسی عمومی

20 واحد اهر ایجان شرقی       11892  آذرب

20 واحد تبریز ایجان شرقی       11893  آذرب

20 واحد ارومیه ایجان غربی       11894  آذرب

20 واحد اردبیل  اردبیل               11895

20 واحد بیله سوار  اردبیل               11896

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               11897

20 واحد بادرود  اصفهان               11898

20 واحد کاشان  اصفهان               11899

20 واحد کرج  البرز                11900

20 مرکز آبدانان  ایالم                11901

20 واحد ایالم  ایالم                11902

20 واحد بوشهر  بوشهر                11903

40 واحد الکترونیکی  تهران                11904

20 واحد تهران جنوب  تهران                11905

20 واحد تهران شمال  تهران                11906

20 واحد تهران غرب  تهران                11907

20 واحد تهران مرکزي  تهران                11908

20 واحد رودهن  تهران                11909

20 واحد شهر قدس  تهران                11910

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                11911

20 واحد مالرد  تهران                11912

20 واحد ورامین  تهران                11913

20 واحد بروجن  چهارمحال وبختیاري    11914

20 واحد شهرکرد  چهارمحال وبختیاري    11915

20 واحد بیرجند  خراسان جنوبی         11916

20 واحد قاینات  خراسان جنوبی         11917

20 واحد تربت جام  خراسان رضوي          11918

20 واحد قوچان  خراسان رضوي          11919

20 واحد کاشمر  خراسان رضوي          11920

20 واحد نیشابور  خراسان رضوي          11921

20 واحد بجنورد  خراسان شمالی         11922

20 واحد اهواز  خوزستان              11923

20 واحد ایذه  خوزستان              11924

20 واحد بهبهان  خوزستان              11925

20 واحد رامهرمز  خوزستان              11926

20 واحد ابهر  زنجان                11927

20 واحد زنجان  زنجان                11928

20 واحد سمنان  سمنان                11929

20 واحد شاهرود  سمنان                11930

20 واحد گرمسار  سمنان                11931

20 واحد زاهدان  سیستان وبلوچستان     11932

20 واحد ارسنجان  فارس                 11933

20 واحد شیراز  فارس                 11934

20 واحد فسا  فارس                 11935

20 واحد فیروزآباد  فارس                 11936

20 واحد مرودشت  فارس                 11937

20 واحد بوئین زهرا  قزوین                11938

20 واحد قم  قم                   11939

20 واحد سنندج  کردستان              11940

20 واحد رفسنجان  کرمان                11941

20 واحد زرند  کرمان                11942

20 واحد سیرجان  کرمان                11943

20 واحد کرمان  کرمان                11944

20 واحد اسالم آبادغرب  کرمانشاه             11945

20 واحد کرمانشاه  کرمانشاه             11946

20 واحد گچساران  کهگیلویه وبویراحمد   11947

20 واحد یاسوج  کهگیلویه وبویراحمد   11948

20 واحد آزادشهر  گلستان               11949

20 واحد بندرگز  گلستان               11950

20 واحد علی آبادکتول  گلستان               11951

20 واحد گرگان  گلستان               11952

20 واحد رشت  گیالن                11953

20 واحد بروجرد  لرستان               11954

20 واحد آیت ا... آملی  مازندران             11955

20 واحد تنکابن  مازندران             11956

20 واحد ساري  مازندران             11957

20 واحد نکا  مازندران             11958
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد اراك  مرکزي                11959

20 واحد تفرش  مرکزي                11960

20 واحد ساوه  مرکزي                11961

20 واحد محالت  مرکزي                11962

20 واحد بندرعباس  هرمزگان              11963

20 واحد همدان  همدان                11964

20 واحد میبد  یزد                  11965

20 واحد یزد  یزد                  11966

کد رشته امتحانی 1048 - روان شناسی و آموزش کودکان 

استثنایی

20 واحد شبستر ایجان شرقی       11967  آذرب

20 واحد ارومیه ایجان غربی       11968  آذرب

40 واحد الکترونیکی  تهران                11969

20 واحد تهران مرکزي  تهران                11970

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                11971

20 واحد بیرجند  خراسان جنوبی         11972

20 واحد فیروزآباد  فارس                 11973

کد رشته امتحانی 1051 - زبان شناسی گرایش اجتماعی

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               11974

20 واحد آباده  فارس                 11975

20 واحد قم  قم                   11976

کد رشته امتحانی 1052 - زبان و ادبیات انگلیسی

20 واحد اهر ایجان شرقی       11977  آذرب

20 واحد تبریز ایجان شرقی       11978  آذرب

20 واحد کرج  البرز                11979

40 واحد الکترونیکی  تهران                11980

20 واحد پرند  تهران                11981

20 واحد تهران جنوب  تهران                11982

20 واحد تهران شمال  تهران                11983

20 واحد تهران مرکزي  تهران                11984

20 واحد دماوند  تهران                11985

20 واحد رودهن  تهران                11986

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                11987

20 واحد نیشابور  خراسان رضوي          11988

20 واحد اهواز  خوزستان              11989

20 واحد قم  قم                   11990

20 واحد سنندج  کردستان              11991

20 واحد جیرفت  کرمان                11992

20 واحد کرمان  کرمان                11993

20 واحد گنبدکاووس  گلستان               11994

20 واحد بروجرد  لرستان               11995

20 واحد اراك  مرکزي                11996

کد رشته امتحانی 1053 - زبان و ادبیات فارسی

20 واحد اهر ایجان شرقی       11997  آذرب

20 واحد بناب ایجان شرقی       11998  آذرب

20 واحد تبریز ایجان شرقی       11999  آذرب

20 واحد سراب ایجان شرقی       12000  آذرب

20 واحد شبستر ایجان شرقی       12001  آذرب

20 واحد مرند ایجان شرقی       12002  آذرب

20 واحد میانه ایجان شرقی       12003  آذرب

20 واحد هشترود ایجان شرقی       12004  آذرب

20 واحد بوکان ایجان غربی       12005  آذرب

20 واحد خوي ایجان غربی       12006  آذرب

20 واحد مهاباد ایجان غربی       12007  آذرب

20 واحد نقده ایجان غربی       12008  آذرب

20 واحد اردبیل  اردبیل               12009

20 اد مغان واحد پارس آب  اردبیل               12010

20 واحد خلخال  اردبیل               12011

20 واحد دهاقان  اصفهان               12012

20 واحد کاشان  اصفهان               12013

20 واحد نائین  اصفهان               12014

20 واحد نجف آباد  اصفهان               12015

20 واحد کرج  البرز                12016

20 مرکز شیروان و چرداول  ایالم                12017

20 واحد دره شهر  ایالم                12018

20 واحد بوشهر  بوشهر                12019

20 واحد اسالمشهر  تهران                12020

40 واحد الکترونیکی  تهران                12021

20 واحد تهران جنوب  تهران                12022

20 واحد تهران شمال  تهران                12023

20 واحد تهران مرکزي  تهران                12024

20 واحد رودهن  تهران                12025
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                12026

20 واحد ورامین  تهران                12027

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                12028

20 واحد شهرکرد  چهارمحال وبختیاري    12029

20 واحد بیرجند  خراسان جنوبی         12030

20 واحد طبس  خراسان جنوبی         12031

20 واحد فردوس  خراسان جنوبی         12032

20 واحد تایباد  خراسان رضوي          12033

20 واحد تربت حیدریه  خراسان رضوي          12034

20 واحد سبزوار  خراسان رضوي          12035

20 واحد قوچان  خراسان رضوي          12036

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          12037

20 واحد نیشابور  خراسان رضوي          12038

20 واحد شیروان  خراسان شمالی         12039

20 واحد ایذه  خوزستان              12040

20 واحد دزفول  خوزستان              12041

20 واحد رامهرمز  خوزستان              12042

20 واحد شوشتر  خوزستان              12043

20 واحد خدابنده  زنجان                12044

20 واحد زنجان  زنجان                12045

20 واحد سمنان  سمنان                12046

20 واحد ایرانشهر  سیستان وبلوچستان     12047

20 واحد زابل  سیستان وبلوچستان     12048

20 واحد زاهدان  سیستان وبلوچستان     12049

20 واحد ارسنجان  فارس                 12050

20 واحد اقلید  فارس                 12051

20 واحد آباده  فارس                 12052

20 واحد جهرم  فارس                 12053

20 واحد شیراز  فارس                 12054

20 واحد فسا  فارس                 12055

20 واحد فیروزآباد  فارس                 12056

20 واحد تاکستان  قزوین                12057

20 واحد سنندج  کردستان              12058

20 واحد انار  کرمان                12059

20 واحد بردسیر  کرمان                12060

20 واحد جیرفت  کرمان                12061

20 واحد سیرجان  کرمان                12062

20 واحد کرمان  کرمان                12063

20 واحد کرمانشاه  کرمانشاه             12064

20 واحد دهدشت  کهگیلویه وبویراحمد   12065

20 واحد گچساران  کهگیلویه وبویراحمد   12066

20 واحد یاسوج  کهگیلویه وبویراحمد   12067

20 واحد آزادشهر  گلستان               12068

20 واحد علی آبادکتول  گلستان               12069

20 واحد گرگان  گلستان               12070

20 واحد آستارا  گیالن                12071

20 واحد رشت  گیالن                12072

20 واحد الهیجان  گیالن                12073

20 واحد الیگودرز  لرستان               12074

20 واحد بروجرد  لرستان               12075

20 واحد خرم آباد  لرستان               12076

20 واحد دورود  لرستان               12077

20 واحد بابل  مازندران             12078

20 واحد تنکابن  مازندران             12079

20 واحد چالوس  مازندران             12080

20 واحد ساري  مازندران             12081

20 واحد قائم شهر  مازندران             12082

20 واحد اراك  مرکزي                12083

20 واحد ساوه  مرکزي                12084

20 واحد میناب  هرمزگان              12085

20 واحد تویسرکان  همدان                12086

20 واحد مالیر  همدان                12087

20 واحد همدان  همدان                12088

20 واحد یزد  یزد                  12089

20 واحد لبنان برون مرزي             12090

کد رشته امتحانی 1057 - ژئومورفولوژي گرایش 

ژئومورفولوژي و آمایش محیط

20 واحد اهر ایجان شرقی       12091  آذرب

20 واحد مرند ایجان شرقی       12092  آذرب

20 واحد اردبیل  اردبیل               12093

40 واحد الکترونیکی  تهران                12094

20 واحد تهران مرکزي  تهران                12095

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                12096
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          12097

20 واحد الرستان  فارس                 12098

20 واحد آستارا  گیالن                12099

20 واحد رشت  گیالن                12100

20 واحد نور  مازندران             12101

20 واحد میبد  یزد                  12102

کد رشته امتحانی 1058 - علم اطالعات و دانش شناسی گرایش 

 مدیریت اطالعات

40 واحد الکترونیکی  تهران                12103

20 واحد تهران شمال  تهران                12104

20 واحد تهران مرکزي  تهران                12105

20 واحد رودهن  تهران                12106

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                12107

20 واحد بجنورد  خراسان شمالی         12108

20 واحد اهواز  خوزستان              12109

20 واحد قم  قم                   12110

20 واحد کرمان  کرمان                12111

20 واحد بابل  مازندران             12112

20 واحد تنکابن  مازندران             12113

20 واحد خمین  مرکزي                12114

20 واحد همدان  همدان                12115

کد رشته امتحانی 1059 - علم اطالعات و دانش شناسی گرایش 

مدیریت کتابخانه هاي دانشگاهی

20 واحد تهران شمال  تهران                12116

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                12117

20 واحد کرمان  کرمان                12118

20 واحد بابل  مازندران             12119

کد رشته امتحانی 1060 - علم اطالعات و دانش شناسی گرایش 

مدیریت کتابخانه هاي دیجیتال

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                12120

20 واحد بابل  مازندران             12121

کد رشته امتحانی 1061 - علم اطالعات و دانش شناسی گرایش 

مطالعات کتابخانه هاي عمومی

40 واحد الکترونیکی  تهران                12122

20 واحد تهران شمال  تهران                12123

20 واحد تهران مرکزي  تهران                12124

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                12125

20 واحد کرمان  کرمان                12126

20 واحد بابل  مازندران             12127

کد رشته امتحانی 1062 - علوم اقتصادي گرایش اقتصاد اسالمی

20 واحد تبریز ایجان شرقی       12128  آذرب

20 واحد شبستر ایجان شرقی       12129  آذرب

20 واحد عجب شیر ایجان شرقی       12130  آذرب

20 واحد مرند ایجان شرقی       12131  آذرب

20 واحد میانه ایجان شرقی       12132  آذرب

20 واحد ارومیه ایجان غربی       12133  آذرب

20 واحد خوي ایجان غربی       12134  آذرب

20 واحد سلماس ایجان غربی       12135  آذرب

20 واحد خمینی شهر  اصفهان               12136

40 واحد الکترونیکی  تهران                12137

20 واحد تهران جنوب  تهران                12138

20 واحد تهران مرکزي  تهران                12139

20 واحد فیروزکوه  تهران                12140

20 واحد ابهر  زنجان                12141

20 واحد الیگودرز  لرستان               12142

کد رشته امتحانی 1063 - علوم اقتصادي گرایش اقتصاد انرژي

20 واحد تبریز ایجان شرقی       12143  آذرب

20 واحد مرند ایجان شرقی       12144  آذرب

20 واحد ارومیه ایجان غربی       12145  آذرب

20 واحد خمینی شهر  اصفهان               12146

40 واحد الکترونیکی  تهران                12147

20 واحد تهران جنوب  تهران                12148

20 واحد تهران مرکزي  تهران                12149

20 واحد رودهن  تهران                12150

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                12151

20 واحد فیروزکوه  تهران                12152

20 واحد اهواز  خوزستان              12153

20 واحد ابهر  زنجان                12154

20 واحد زنجان  زنجان                12155

20 واحد سمنان  سمنان                12156

20 واحد فیروزآباد  فارس                 12157

20 واحد مرودشت  فارس                 12158

20 واحد الیگودرز  لرستان               12159
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد بابل  مازندران             12160

20 واحد قائم شهر  مازندران             12161

20 واحد فراهان  مرکزي                12162

20 واحد بندرعباس  هرمزگان              12163

20 واحد ابرکوه  یزد                  12164

20 واحد یزد  یزد                  12165

کد رشته امتحانی 1064 - علوم اقتصادي گرایش اقتصاد و 

تجارت الکترونیک

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               12166

20 واحد خمینی شهر  اصفهان               12167

20 واحد دهاقان  اصفهان               12168

20 واحد مبارکه  اصفهان               12169

20 واحد تهران جنوب  تهران                12170

20 واحد تهران شمال  تهران                12171

20 واحد سمنان  سمنان                12172

20 واحد بوئین زهرا  قزوین                12173

20 واحد الهیجان  گیالن                12174

20 واحد اراك  مرکزي                12175

کد رشته امتحانی 1065 - علوم اقتصادي گرایش بانکداري 

اسالمی

20 واحد تبریز ایجان شرقی       12176  آذرب

20 واحد عجب شیر ایجان شرقی       12177  آذرب

20 واحد خوي ایجان غربی       12178  آذرب

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               12179

20 واحد خمینی شهر  اصفهان               12180

40 واحد الکترونیکی  تهران                12181

20 واحد تهران مرکزي  تهران                12182

20 واحد فیروزکوه  تهران                12183

20 واحد قاینات  خراسان جنوبی         12184

20 واحد مهدي شهر  سمنان                12185

20 واحد شیراز  فارس                 12186

20 واحد الیگودرز  لرستان               12187

20 واحد اراك  مرکزي                12188

کد رشته امتحانی 1066 - علوم اقتصادي گرایش برنامه ریزي 

سیستم هاي اقتصادي

20 واحد دهاقان  اصفهان               12189

20 واحد اسالمشهر  تهران                12190

40 واحد الکترونیکی  تهران                12191

20 واحد تهران جنوب  تهران                12192

20 واحد تهران مرکزي  تهران                12193

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                12194

20 واحد فیروزکوه  تهران                12195

20 واحد اهواز  خوزستان              12196

20 واحد زنجان  زنجان                12197

20 واحد فیروزآباد  فارس                 12198

20 واحد بوئین زهرا  قزوین                12199

20 واحد قزوین  قزوین                12200

20 واحد یاسوج  کهگیلویه وبویراحمد   12201

20 واحد بابل  مازندران             12202

20 واحد ابرکوه  یزد                  12203

20 واحد یزد  یزد                  12204

کد رشته امتحانی 1067 - علوم اقتصادي گرایش توسعه 

اقتصادي  و  برنامه ریزي

20 واحد تبریز ایجان شرقی       12205  آذرب

20 واحد ارومیه ایجان غربی       12206  آذرب

20 واحد سلماس ایجان غربی       12207  آذرب

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               12208

20 واحد خمینی شهر  اصفهان               12209

20 واحد بوشهر  بوشهر                12210

20 واحد اسالمشهر  تهران                12211

40 واحد الکترونیکی  تهران                12212

20 واحد تهران جنوب  تهران                12213

20 واحد تهران شمال  تهران                12214

20 واحد تهران مرکزي  تهران                12215

20 واحد رودهن  تهران                12216

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                12217

20 واحد فیروزکوه  تهران                12218

20 واحد بیرجند  خراسان جنوبی         12219

20 واحد قاینات  خراسان جنوبی         12220

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          12221

20 واحد اهواز  خوزستان              12222

20 واحد سمنان  سمنان                12223

20 واحد شیراز  فارس                 12224

20 واحد قزوین  قزوین                12225
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد کرمان  کرمان                12226

20 واحد کرمانشاه  کرمانشاه             12227

20 واحد اراك  مرکزي                12228

20 واحد یزد  یزد                  12229

کد رشته امتحانی 1068 - علوم سیاسی

20 واحد تبریز ایجان شرقی       12230  آذرب

20 واحد شهرضا  اصفهان               12231

20 واحد کرج  البرز                12232

20 واحد ایالم  ایالم                12233

20 واحد بوشهر  بوشهر                12234

40 واحد الکترونیکی  تهران                12235

20 واحد تهران جنوب  تهران                12236

20 واحد تهران شمال  تهران                12237

20 واحد تهران مرکزي  تهران                12238

20 واحد رباط کریم  تهران                12239

20 واحد رودهن  تهران                12240

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                12241

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          12242

20 واحد نیشابور  خراسان رضوي          12243

20 واحد اندیمشک  خوزستان              12244

20 واحد اهواز  خوزستان              12245

20 واحد زنجان  زنجان                12246

20 واحد شاهرود  سمنان                12247

20 واحد زابل  سیستان وبلوچستان     12248

20 واحد زاهدان  سیستان وبلوچستان     12249

20 واحد شیراز  فارس                 12250

20 واحد تاکستان  قزوین                12251

20 واحد قم  قم                   12252

20 واحد بافت  کرمان                12253

20 واحد کرمانشاه  کرمانشاه             12254

20 واحد آزادشهر  گلستان               12255

20 واحد رشت  گیالن                12256

20 واحد خرم آباد  لرستان               12257

20 واحد آیت ا... آملی  مازندران             12258

20 واحد چالوس  مازندران             12259

20 واحد آشتیان  مرکزي                12260

20 واحد همدان  همدان                12261

کد رشته امتحانی 1070 - علوم قرآن و حدیث

20 واحد تبریز ایجان شرقی       12262  آذرب

20 واحد خوي ایجان غربی       12263  آذرب

20 واحد اردبیل  اردبیل               12264

20 واحد کاشان  اصفهان               12265

20 واحد نجف آباد  اصفهان               12266

20 واحد کرج  البرز                12267

40 واحد الکترونیکی  تهران                12268

20 واحد تهران جنوب  تهران                12269

20 واحد تهران شمال  تهران                12270

20 واحد تهران مرکزي  تهران                12271

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                12272

20 واحد مالرد  تهران                12273

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          12274

20 واحد اهواز  خوزستان              12275

20 واحد زنجان  زنجان                12276

20 واحد فسا  فارس                 12277

20 واحد کازرون  فارس                 12278

20 واحد قم  قم                   12279

20 واحد جیرفت  کرمان                12280

20 واحد کرمان  کرمان                12281

20 واحد یاسوج  کهگیلویه وبویراحمد   12282

20 واحد الیگودرز  لرستان               12283

20 واحد خرم آباد  لرستان               12284

20 واحد چالوس  مازندران             12285

20 واحد ساري  مازندران             12286

20 واحد اراك  مرکزي                12287

20 واحد تویسرکان  همدان                12288

20 واحد یزد  یزد                  12289

کد رشته امتحانی 1071 - فقه و مبانی حقوق اسالمی

20 واحد اهر ایجان شرقی       12290  آذرب

20 واحد بناب ایجان شرقی       12291  آذرب

20 واحد تبریز ایجان شرقی       12292  آذرب

20 واحد ارومیه ایجان غربی       12293  آذرب

20 واحد خوي ایجان غربی       12294  آذرب
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد اردبیل  اردبیل               12295

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               12296

20 واحد نجف آباد  اصفهان               12297

20 واحد کرج  البرز                12298

20 واحد ایالم  ایالم                12299

20 واحد اسالمشهر  تهران                12300

40 واحد الکترونیکی  تهران                12301

20 واحد تهران جنوب  تهران                12302

20 واحد تهران شمال  تهران                12303

20 واحد تهران مرکزي  تهران                12304

20 واحد صفادشت  تهران                12305

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                12306

20 واحد ورامین  تهران                12307

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                12308

20 واحد بیرجند  خراسان جنوبی         12309

20 واحد تربت حیدریه  خراسان رضوي          12310

20 واحد سبزوار  خراسان رضوي          12311

20 واحد گناباد  خراسان رضوي          12312

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          12313

20 واحد نیشابور  خراسان رضوي          12314

20 واحد بجنورد  خراسان شمالی         12315

20 واحد شیروان  خراسان شمالی         12316

20 واحد ایذه  خوزستان              12317

20 واحد آبادان  خوزستان              12318

20 واحد بهبهان  خوزستان              12319

20 واحد رامهرمز  خوزستان              12320

20 واحد دامغان  سمنان                12321

20 واحد سمنان  سمنان                12322

20 واحد زاهدان  سیستان وبلوچستان     12323

20 واحد استهبان  فارس                 12324

20 واحد جهرم  فارس                 12325

20 واحد شیراز  فارس                 12326

20 واحد کازرون  فارس                 12327

20 واحد تاکستان  قزوین                12328

20 واحد قم  قم                   12329

20 واحد بم  کرمان                12330

20 واحد جیرفت  کرمان                12331

20 واحد کرمان  کرمان                12332

20 واحد کهنوج  کرمان                12333

20 واحد دهدشت  کهگیلویه وبویراحمد   12334

20 واحد گچساران  کهگیلویه وبویراحمد   12335

20 واحد یاسوج  کهگیلویه وبویراحمد   12336

20 واحد آزادشهر  گلستان               12337

20 واحد گرگان  گلستان               12338

20 واحد رشت  گیالن                12339

20 واحد الهیجان  گیالن                12340

20 واحد خرم آباد  لرستان               12341

20 واحد آیت ا... آملی  مازندران             12342

20 واحد بابل  مازندران             12343

20 واحد تنکابن  مازندران             12344

20 واحد چالوس  مازندران             12345

20 واحد اراك  مرکزي                12346

20 واحد محالت  مرکزي                12347

20 واحد بندرعباس  هرمزگان              12348

20 واحد تویسرکان  همدان                12349

20 واحد مالیر  همدان                12350

20 واحد همدان  همدان                12351

20 واحد میبد  یزد                  12352

20 واحد یزد  یزد                  12353

20 واحد لبنان برون مرزي             12354

کد رشته امتحانی 1074 - فیزیولوژي ورزشی گرایش 

فیزیولوژي ورزشی و تندرستی

20 واحد تبریز ایجان شرقی       12355  آذرب

20 واحد میانه ایجان شرقی       12356  آذرب

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               12357

20 واحد نجف آباد  اصفهان               12358

20 واحد ایالم  ایالم                12359

20 واحد اسالمشهر  تهران                12360

20 واحد تهران جنوب  تهران                12361

20 واحد تهران شرق  تهران                12362

20 واحد تهران مرکزي  تهران                12363

20 واحد رودهن  تهران                12364

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                12365
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد شهرکرد  چهارمحال وبختیاري    12366

20 واحد تربت حیدریه  خراسان رضوي          12367

20 واحد بجنورد  خراسان شمالی         12368

20 واحد بهبهان  خوزستان              12369

20 واحد دامغان  سمنان                12370

20 واحد سمنان  سمنان                12371

20 واحد مریوان  کردستان              12372

20 واحد کرمان  کرمان                12373

20 واحد اسالم آبادغرب  کرمانشاه             12374

20 واحد آزادشهر  گلستان               12375

20 واحد بندرانزلی  گیالن                12376

20 واحد رشت  گیالن                12377

20 واحد خرم آباد  لرستان               12378

20 واحد ساري  مازندران             12379

20 واحد قائم شهر  مازندران             12380

20 واحد آشتیان  مرکزي                12381

20 واحد ساوه  مرکزي                12382

20 واحد همدان  همدان                12383

20 واحد تفت  یزد                  12384

کد رشته امتحانی 1075 - فیزیولوژي ورزشی گرایش 

فیزیولوژي ورزشی کاربردي

20 واحد ایلخچی ایجان شرقی       12385  آذرب

20 واحد بناب ایجان شرقی       12386  آذرب

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               12387

20 واحد مبارکه  اصفهان               12388

20 واحد کرج  البرز                12389

20 واحد بوشهر  بوشهر                12390

20 واحد تهران شرق  تهران                12391

20 واحد تهران شمال  تهران                12392

20 واحد تهران مرکزي  تهران                12393

20 واحد شهر قدس  تهران                12394

20 واحد ورامین  تهران                12395

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                12396

20 واحد آبادان  خوزستان              12397

20 واحد زنجان  زنجان                12398

20 واحد شاهرود  سمنان                12399

20 واحد الرستان  فارس                 12400

20 واحد سقز  کردستان              12401

20 واحد کرمان  کرمان                12402

20 واحد گچساران  کهگیلویه وبویراحمد   12403

20 واحد بندرانزلی  گیالن                12404

20 واحد الیگودرز  لرستان               12405

20 واحد بروجرد  لرستان               12406

20 واحد تنکابن  مازندران             12407

20 واحد محالت  مرکزي                12408

کد رشته امتحانی 1077 - کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید

20 واحد اهر ایجان شرقی       12409  آذرب

20 واحد دهاقان  اصفهان               12410

40 واحد الکترونیکی  تهران                12411

20 واحد تهران جنوب  تهران                12412

20 واحد تهران شمال  تهران                12413

20 واحد تهران مرکزي  تهران                12414

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                12415

20 واحد فیروزکوه  تهران                12416

20 واحد زنجان  زنجان                12417

20 واحد مهدي شهر  سمنان                12418

20 واحد سپیدان  فارس                 12419

20 واحد چالوس  مازندران             12420

20 واحد ساري  مازندران             12421

کد رشته امتحانی 1079 - مترجمی زبان انگلیسی

20 واحد بناب ایجان شرقی       12422  آذرب

20 واحد تبریز ایجان شرقی       12423  آذرب

20 واحد مراغه ایجان شرقی       12424  آذرب

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               12425

20 واحد شهرضا  اصفهان               12426

20 واحد کرج  البرز                12427

40 واحد الکترونیکی  تهران                12428

20 واحد پرند  تهران                12429

20 واحد تهران جنوب  تهران                12430

20 واحد تهران شمال  تهران                12431

20 واحد تهران مرکزي  تهران                12432

20 واحد دماوند  تهران                12433

20 واحد رودهن  تهران                12434
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد شهر قدس  تهران                12435

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                12436

20 واحد مالرد  تهران                12437

20 واحد ورامین  تهران                12438

20 واحد شهرکرد  چهارمحال وبختیاري    12439

20 واحد تربت حیدریه  خراسان رضوي          12440

20 واحد قوچان  خراسان رضوي          12441

20 واحد شیراز  فارس                 12442

20 واحد الرستان  فارس                 12443

20 واحد مرودشت  فارس                 12444

20 واحد قزوین  قزوین                12445

20 واحد قم  قم                   12446

20 واحد جیرفت  کرمان                12447

20 واحد سیرجان  کرمان                12448

20 واحد کرمان  کرمان                12449

20 واحد قائم شهر  مازندران             12450

20 واحد خمین  مرکزي                12451

20 واحد بندرعباس  هرمزگان              12452

20 واحد همدان  همدان                12453

20 واحد میبد  یزد                  12454

20 واحد یزد  یزد                  12455

کد رشته امتحانی 1080 - محیط زیست گرایش آموزش محیط 

زیست

20 واحد تبریز ایجان شرقی       12456  آذرب

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               12457

20 واحد تهران شمال  تهران                12458

20 واحد رودهن  تهران                12459

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                12460

20 واحد اهواز  خوزستان              12461

20 واحد بندرعباس  هرمزگان              12462

20 واحد میبد  یزد                  12463

کد رشته امتحانی 1081 - مدیریت آموزشی

20 واحد بناب ایجان شرقی       12464  آذرب

20 واحد تبریز ایجان شرقی       12465  آذرب

20 واحد سراب ایجان شرقی       12466  آذرب

20 واحد شبستر ایجان شرقی       12467  آذرب

20 واحد مرند ایجان شرقی       12468  آذرب

20 واحد خوي ایجان غربی       12469  آذرب

20 واحد سلماس ایجان غربی       12470  آذرب

20 واحد اردبیل  اردبیل               12471

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               12472

20 واحد شهرضا  اصفهان               12473

20 واحد کرج  البرز                12474

20 واحد بوشهر  بوشهر                12475

20 واحد اسالمشهر  تهران                12476

40 واحد الکترونیکی  تهران                12477

20 واحد تهران جنوب  تهران                12478

20 واحد تهران شمال  تهران                12479

20 واحد تهران غرب  تهران                12480

20 واحد تهران مرکزي  تهران                12481

20 واحد دماوند  تهران                12482

20 واحد رودهن  تهران                12483

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                12484

20 واحد ورامین  تهران                12485

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                12486

20 واحد شهرکرد  چهارمحال وبختیاري    12487

20 واحد بردسکن  خراسان رضوي          12488

20 واحد تایباد  خراسان رضوي          12489

20 واحد تربت حیدریه  خراسان رضوي          12490

20 واحد سبزوار  خراسان رضوي          12491

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          12492

20 واحد نیشابور  خراسان رضوي          12493

20 واحد بجنورد  خراسان شمالی         12494

20 واحد امیدیه  خوزستان              12495

20 واحد اهواز  خوزستان              12496

20 واحد بهبهان  خوزستان              12497

20 واحد دزفول  خوزستان              12498

20 واحد زنجان  زنجان                12499

20 واحد گرمسار  سمنان                12500

20 واحد زاهدان  سیستان وبلوچستان     12501

20 واحد ارسنجان  فارس                 12502

20 واحد آباده  فارس                 12503
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد داراب  فارس                 12504

20 واحد شیراز  فارس                 12505

20 واحد فیروزآباد  فارس                 12506

20 واحد المرد  فارس                 12507

20 واحد مرودشت  فارس                 12508

20 واحد نورآباد ممسنی  فارس                 12509

20 واحد تاکستان  قزوین                12510

20 واحد قم  قم                   12511

20 واحد بافت  کرمان                12512

20 واحد رفسنجان  کرمان                12513

20 واحد کرمان  کرمان                12514

20 واحد کرمانشاه  کرمانشاه             12515

20 واحد بندرگز  گلستان               12516

20 واحد علی آبادکتول  گلستان               12517

20 واحد گرگان  گلستان               12518

20 واحد آستارا  گیالن                12519

20 واحد الیگودرز  لرستان               12520

20 واحد بروجرد  لرستان               12521

20 واحد خرم آباد  لرستان               12522

20 اد مرکز محمودآب  مازندران             12523

20 واحد تنکابن  مازندران             12524

20 واحد چالوس  مازندران             12525

20 واحد ساري  مازندران             12526

20 واحد قائم شهر  مازندران             12527

20 واحد نکا  مازندران             12528

20 واحد ساوه  مرکزي                12529

20 واحد فراهان  مرکزي                12530

20 واحد محالت  مرکزي                12531

20 واحد بندر جاسک  هرمزگان              12532

20 واحد بندرعباس  هرمزگان              12533

کد رشته امتحانی 1082 - مدیریت امور شهري

20 واحد مراغه ایجان شرقی       12534  آذرب

40 واحد الکترونیکی  تهران                12535

20 واحد تهران مرکزي  تهران                12536

20 واحد دماوند  تهران                12537

20 واحد صفادشت  تهران                12538

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                12539

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                12540

20 واحد اهواز  خوزستان              12541

20 واحد ابهر  زنجان                12542

20 واحد شیراز  فارس                 12543

20 واحد همدان  همدان                12544

کد رشته امتحانی 1083 - مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

20 واحد اهر ایجان شرقی       12545  آذرب

20 واحد بناب ایجان شرقی       12546  آذرب

20 واحد تبریز ایجان شرقی       12547  آذرب

20 واحد سراب ایجان شرقی       12548  آذرب

20 واحد شبستر ایجان شرقی       12549  آذرب

20 واحد مراغه ایجان شرقی       12550  آذرب

20 واحد سلماس ایجان غربی       12551  آذرب

20 واحد خلخال  اردبیل               12552

20 واحد مشکین شهر  اردبیل               12553

20 واحد دهاقان  اصفهان               12554

20 واحد کاشان  اصفهان               12555

20 واحد نجف آباد  اصفهان               12556

20 واحد بندردیلم  بوشهر                12557

40 واحد الکترونیکی  تهران                12558

20 واحد تهران جنوب  تهران                12559

20 واحد تهران شمال  تهران                12560

20 واحد تهران غرب  تهران                12561

20 واحد تهران مرکزي  تهران                12562

20 واحد شهر قدس  تهران                12563

20 واحد علوم داروئی  تهران                12564

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                12565

20 واحد فیروزکوه  تهران                12566

20 واحد ورامین  تهران                12567

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                12568

20 واحد شهرکرد  چهارمحال وبختیاري    12569

20 واحد بیرجند  خراسان جنوبی         12570

20 واحد طبس  خراسان جنوبی         12571

20 واحد تربت جام  خراسان رضوي          12572

20 واحد تربت حیدریه  خراسان رضوي          12573
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد نیشابور  خراسان رضوي          12574

20 واحد بجنورد  خراسان شمالی         12575

20 واحد امیدیه  خوزستان              12576

20 واحد اهواز  خوزستان              12577

20 واحد آبادان  خوزستان              12578

20 واحد ابهر  زنجان                12579

20 واحد زنجان  زنجان                12580

20 واحد سمنان  سمنان                12581

20 واحد زرقان  فارس                 12582

20 واحد سپیدان  فارس                 12583

20 واحد المرد  فارس                 12584

20 واحد مرودشت  فارس                 12585

20 واحد بوئین زهرا  قزوین                12586

20 واحد قزوین  قزوین                12587

20 واحد قم  قم                   12588

20 واحد سنندج  کردستان              12589

20 واحد کرمان  کرمان                12590

20 واحد کرمانشاه  کرمانشاه             12591

20 واحد گچساران  کهگیلویه وبویراحمد   12592

20 واحد یاسوج  کهگیلویه وبویراحمد   12593

20 واحد علی آبادکتول  گلستان               12594

20 واحد گرگان  گلستان               12595

20 واحد رشت  گیالن                12596

20 واحد رودبار  گیالن                12597

20 واحد رودسر  گیالن                12598

20 واحد بروجرد  لرستان               12599

20 واحد بابل  مازندران             12600

20 واحد تنکابن  مازندران             12601

20 واحد ساري  مازندران             12602

20 واحد سوادکوه  مازندران             12603

20 واحد اراك  مرکزي                12604

20 واحد آشتیان  مرکزي                12605

20 واحد تفرش  مرکزي                12606

20 واحد خمین  مرکزي                12607

20 واحد ساوه  مرکزي                12608

20 واحد نراق  مرکزي                12609

20 مرکز آموزش بین المللی قشم  هرمزگان              12610

20 واحد قشم  هرمزگان              12611

20 واحد مالیر  همدان                12612

20 واحد میبد  یزد                  12613

20 واحد یزد  یزد                  12614

کد رشته امتحانی 1084 - مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی 

بین المللی

20 واحد عجب شیر ایجان شرقی       12615  آذرب

20 واحد نجف آباد  اصفهان               12616

40 واحد الکترونیکی  تهران                12617

20 واحد تهران جنوب  تهران                12618

20 واحد تهران شمال  تهران                12619

20 واحد تهران مرکزي  تهران                12620

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                12621

20 واحد فیروزکوه  تهران                12622

20 واحد طبس  خراسان جنوبی         12623

20 واحد نیشابور  خراسان رضوي          12624

20 واحد شیروان  خراسان شمالی         12625

20 واحد بین الملی خرمشهر - خلیج 

فارس

 خوزستان              12626

20 واحد ابهر  زنجان                12627

20 واحد زنجان  زنجان                12628

20 واحد آباده  فارس                 12629

20 واحد بوئین زهرا  قزوین                12630

20 واحد قزوین  قزوین                12631

20 واحد سنندج  کردستان              12632

20 واحد کرمان  کرمان                12633

20 واحد کرمانشاه  کرمانشاه             12634

20 واحد یاسوج  کهگیلویه وبویراحمد   12635

20 واحد آستارا  گیالن                12636

20 واحد رشت  گیالن                12637

20 واحد بابل  مازندران             12638

20 واحد نراق  مرکزي                12639

20 واحد مالیر  همدان                12640

کد رشته امتحانی 1085 - مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی 

داخلی

20 واحد مبارکه  اصفهان               12641
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

40 واحد الکترونیکی  تهران                12642

20 واحد تهران مرکزي  تهران                12643

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                12644

20 واحد فیروزکوه  تهران                12645

20 واحد تربت جام  خراسان رضوي          12646

20 واحد نیشابور  خراسان رضوي          12647

20 واحد شیروان  خراسان شمالی         12648

20 واحد اهواز  خوزستان              12649

20 واحد ابهر  زنجان                12650

20 واحد زنجان  زنجان                12651

20 واحد بوئین زهرا  قزوین                12652

20 واحد قزوین  قزوین                12653

20 واحد سنندج  کردستان              12654

20 واحد کرمان  کرمان                12655

20 واحد کرمانشاه  کرمانشاه             12656

20 واحد رشت  گیالن                12657

20 واحد بابل  مازندران             12658

20 واحد اراك  مرکزي                12659

20 واحد نراق  مرکزي                12660

20 واحد قشم  هرمزگان              12661

20 واحد مالیر  همدان                12662

20 واحد اردکان  یزد                  12663

کد رشته امتحانی 1086 - مدیریت بازرگانی گرایش تجارت 

الکترونیکی

20 واحد عجب شیر ایجان شرقی       12664  آذرب

20 واحد ممقان ایجان شرقی       12665  آذرب

20 واحد ارومیه ایجان غربی       12666  آذرب

20 واحد خوي ایجان غربی       12667  آذرب

20 واحد ماکو ایجان غربی       12668  آذرب

20 اد مغان واحد پارس آب  اردبیل               12669

20 واحد دهاقان  اصفهان               12670

20 واحد نجف آباد  اصفهان               12671

40 واحد الکترونیکی  تهران                12672

20 واحد تهران جنوب  تهران                12673

20 واحد تهران شمال  تهران                12674

20 واحد تهران مرکزي  تهران                12675

20 واحد شهر قدس  تهران                12676

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                12677

20 واحد فیروزکوه  تهران                12678

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                12679

20 واحد قاینات  خراسان جنوبی         12680

20 واحد تربت جام  خراسان رضوي          12681

20 واحد سبزوار  خراسان رضوي          12682

20 واحد نیشابور  خراسان رضوي          12683

20 واحد امیدیه  خوزستان              12684

20 واحد اهواز  خوزستان              12685

20 واحد ابهر  زنجان                12686

20 واحد زنجان  زنجان                12687

20 واحد شاهرود  سمنان                12688

20 واحد زاهدان  سیستان وبلوچستان     12689

20 واحد زرقان  فارس                 12690

20 واحد سروستان  فارس                 12691

20 واحد شیراز  فارس                 12692

20 واحد مرودشت  فارس                 12693

20 واحد بوئین زهرا  قزوین                12694

20 واحد قزوین  قزوین                12695

20 واحد سنندج  کردستان              12696

20 واحد کرمان  کرمان                12697

20 واحد کرمانشاه  کرمانشاه             12698

20 واحد گچساران  کهگیلویه وبویراحمد   12699

20 واحد گنبدکاووس  گلستان               12700

20 واحد آستارا  گیالن                12701

20 واحد رشت  گیالن                12702

20 واحد رودبار  گیالن                12703

20 واحد الهیجان  گیالن                12704

20 واحد خرم آباد  لرستان               12705

20 واحد بابل  مازندران             12706

20 واحد تنکابن  مازندران             12707

20 واحد قائم شهر  مازندران             12708

20 واحد نور  مازندران             12709

20 واحد نوشهر  مازندران             12710

20 واحد اراك  مرکزي                12711

20 واحد تفرش  مرکزي                12712
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد فراهان  مرکزي                12713

20 واحد محالت  مرکزي                12714

20 واحد نراق  مرکزي                12715

20 مرکز آموزش بین المللی قشم  هرمزگان              12716

20 واحد بندرعباس  هرمزگان              12717

20 واحد قشم  هرمزگان              12718

20 واحد مالیر  همدان                12719

20 واحد همدان  همدان                12720

20 واحد اردکان  یزد                  12721

کد رشته امتحانی 1087 - مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی

40 واحد الکترونیکی  تهران                12722

20 واحد تهران مرکزي  تهران                12723

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                12724

20 واحد فیروزکوه  تهران                12725

20 واحد نیشابور  خراسان رضوي          12726

20 واحد ابهر  زنجان                12727

20 واحد زنجان  زنجان                12728

20 واحد سمنان  سمنان                12729

20 واحد بوئین زهرا  قزوین                12730

20 واحد قزوین  قزوین                12731

20 واحد سنندج  کردستان              12732

20 واحد کرمانشاه  کرمانشاه             12733

20 واحد رشت  گیالن                12734

20 واحد بابل  مازندران             12735

20 واحد ساري  مازندران             12736

20 واحد نراق  مرکزي                12737

20 واحد قشم  هرمزگان              12738

20 واحد مالیر  همدان                12739

20 واحد یزد  یزد                  12740

کد رشته امتحانی 1088 - مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت 

استراتژیک

20 واحد کاشان  اصفهان               12741

40 واحد الکترونیکی  تهران                12742

20 واحد تهران جنوب  تهران                12743

20 واحد تهران شمال  تهران                12744

20 واحد تهران مرکزي  تهران                12745

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                12746

20 واحد فیروزکوه  تهران                12747

20 واحد نیشابور  خراسان رضوي          12748

20 واحد ابهر  زنجان                12749

20 واحد زنجان  زنجان                12750

20 واحد بوئین زهرا  قزوین                12751

20 واحد قزوین  قزوین                12752

20 واحد سنندج  کردستان              12753

20 واحد رشت  گیالن                12754

20 واحد بابل  مازندران             12755

20 واحد نراق  مرکزي                12756

20 واحد قشم  هرمزگان              12757

20 واحد مالیر  همدان                12758

20 واحد یزد  یزد                  12759

کد رشته امتحانی 1090 - مدیریت دولتی گرایش بودجه و 

مالیه عمومی

20 واحد بناب ایجان شرقی       12760  آذرب

20 واحد تبریز ایجان شرقی       12761  آذرب

20 واحد خوي ایجان غربی       12762  آذرب

20 واحد شاهین دژ ایجان غربی       12763  آذرب

20 واحد مهاباد ایجان غربی       12764  آذرب

20 واحد اردبیل  اردبیل               12765

20 واحد مشکین شهر  اردبیل               12766

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               12767

20 واحد دهاقان  اصفهان               12768

20 واحد بندردیلم  بوشهر                12769

40 واحد الکترونیکی  تهران                12770

20 واحد تهران جنوب  تهران                12771

20 واحد تهران غرب  تهران                12772

20 واحد تهران مرکزي  تهران                12773

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                12774

20 واحد فیروزکوه  تهران                12775

20 واحد ورامین  تهران                12776

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                12777

20 واحد بیرجند  خراسان جنوبی         12778

20 واحد تربت حیدریه  خراسان رضوي          12779

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          12780
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد نیشابور  خراسان رضوي          12781

20 واحد رامهرمز  خوزستان              12782

20 واحد شوشتر  خوزستان              12783

20 واحد مسجدسلیمان  خوزستان              12784

20 واحد زاهدان  سیستان وبلوچستان     12785

20 واحد کازرون  فارس                 12786

20 واحد الرستان  فارس                 12787

20 واحد قزوین  قزوین                12788

20 واحد سقز  کردستان              12789

20 واحد رفسنجان  کرمان                12790

20 واحد سیرجان  کرمان                12791

20 واحد کرمان  کرمان                12792

20 واحد یاسوج  کهگیلویه وبویراحمد   12793

20 واحد علی آبادکتول  گلستان               12794

20 واحد آستارا  گیالن                12795

20 واحد بندرانزلی  گیالن                12796

20 واحد دورود  لرستان               12797

20 واحد بهشهر  مازندران             12798

20 واحد جویبار  مازندران             12799

20 واحد چالوس  مازندران             12800

20 واحد قائم شهر  مازندران             12801

20 واحد اراك  مرکزي                12802

20 واحد آشتیان  مرکزي                12803

20 واحد نراق  مرکزي                12804

20 واحد تویسرکان  همدان                12805

20 واحد همدان  همدان                12806

20 واحد یزد  یزد                  12807

کد رشته امتحانی 1091 - مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع 

انسانی

20 واحد بناب ایجان شرقی       12808  آذرب

20 واحد تبریز ایجان شرقی       12809  آذرب

20 واحد مهاباد ایجان غربی       12810  آذرب

20 واحد خلخال  اردبیل               12811

20 واحد گرمی  اردبیل               12812

20 واحد مشکین شهر  اردبیل               12813

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               12814

20 واحد دهاقان  اصفهان               12815

40 واحد الکترونیکی  تهران                12816

20 واحد تهران جنوب  تهران                12817

20 واحد تهران شمال  تهران                12818

20 واحد تهران مرکزي  تهران                12819

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                12820

20 واحد فیروزکوه  تهران                12821

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                12822

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          12823

20 واحد شوشتر  خوزستان              12824

20 واحد شاهرود  سمنان                12825

20 واحد زابل  سیستان وبلوچستان     12826

20 واحد صفاشهر  فارس                 12827

20 واحد الرستان  فارس                 12828

20 واحد قزوین  قزوین                12829

20 واحد رفسنجان  کرمان                12830

20 واحد سیرجان  کرمان                12831

20 واحد کرمان  کرمان                12832

20 واحد یاسوج  کهگیلویه وبویراحمد   12833

20 واحد علی آبادکتول  گلستان               12834

20 واحد آستارا  گیالن                12835

20 واحد رشت  گیالن                12836

20 واحد بروجرد  لرستان               12837

20 واحد چالوس  مازندران             12838

20 واحد ساري  مازندران             12839

20 واحد قائم شهر  مازندران             12840

20 واحد اراك  مرکزي                12841

20 واحد نراق  مرکزي                12842

20 واحد قشم  هرمزگان              12843

کد رشته امتحانی 1092 - مدیریت دولتی گرایش خط مشی 

گذاري عمومی

20 واحد بناب ایجان شرقی       12844  آذرب

20 واحد مراغه ایجان شرقی       12845  آذرب

20 واحد ممقان ایجان شرقی       12846  آذرب

20 واحد میانه ایجان شرقی       12847  آذرب

20 واحد ارومیه ایجان غربی       12848  آذرب

20 واحد خوي ایجان غربی       12849  آذرب

20 واحد مهاباد ایجان غربی       12850  آذرب
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد بیله سوار  اردبیل               12851

20 واحد گرمی  اردبیل               12852

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               12853

20 واحد دهاقان  اصفهان               12854

20 واحد بندردیلم  بوشهر                12855

40 واحد الکترونیکی  تهران                12856

20 واحد تهران شمال  تهران                12857

20 واحد تهران مرکزي  تهران                12858

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                12859

20 واحد فیروزکوه  تهران                12860

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          12861

20 واحد شوشتر  خوزستان              12862

20 واحد زنجان  زنجان                12863

20 واحد قزوین  قزوین                12864

20 واحد رفسنجان  کرمان                12865

20 واحد سیرجان  کرمان                12866

20 واحد کرمان  کرمان                12867

20 واحد علی آبادکتول  گلستان               12868

20 واحد الیگودرز  لرستان               12869

20 واحد قائم شهر  مازندران             12870

20 واحد اراك  مرکزي                12871

20 واحد کمیجان  مرکزي                12872

20 واحد نراق  مرکزي                12873

20 واحد تویسرکان  همدان                12874

20 واحد همدان  همدان                12875

کد رشته امتحانی 1093 - مدیریت دولتی گرایش طراحی 

سازمان هاي دولتی

20 واحد بناب ایجان شرقی       12876  آذرب

20 واحد مهاباد ایجان غربی       12877  آذرب

20 واحد اردبیل  اردبیل               12878

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               12879

20 واحد دهاقان  اصفهان               12880

40 واحد الکترونیکی  تهران                12881

20 واحد تهران جنوب  تهران                12882

20 واحد تهران شمال  تهران                12883

20 واحد تهران مرکزي  تهران                12884

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                12885

20 واحد فیروزکوه  تهران                12886

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                12887

20 واحد شهرکرد  چهارمحال وبختیاري    12888

20 واحد بیرجند  خراسان جنوبی         12889

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          12890

20 واحد شوشتر  خوزستان              12891

20 واحد قزوین  قزوین                12892

20 واحد رفسنجان  کرمان                12893

20 واحد سیرجان  کرمان                12894

20 واحد کرمان  کرمان                12895

20 واحد علی آبادکتول  گلستان               12896

20 واحد آستارا  گیالن                12897

20 واحد قائم شهر  مازندران             12898

20 واحد نراق  مرکزي                12899

کد رشته امتحانی 1094 - مدیریت دولتی گرایش مدیریت 

تحول

20 واحد بناب ایجان شرقی       12900  آذرب

20 واحد مهاباد ایجان غربی       12901  آذرب

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               12902

20 واحد دهاقان  اصفهان               12903

40 واحد الکترونیکی  تهران                12904

20 واحد تهران شمال  تهران                12905

20 واحد تهران غرب  تهران                12906

20 واحد تهران مرکزي  تهران                12907

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                12908

20 واحد فیروزکوه  تهران                12909

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          12910

20 واحد شوشتر  خوزستان              12911

20 واحد شاهرود  سمنان                12912

20 واحد الرستان  فارس                 12913

20 واحد قزوین  قزوین                12914

20 واحد رفسنجان  کرمان                12915

20 واحد سیرجان  کرمان                12916

20 واحد کرمان  کرمان                12917

20 واحد علی آبادکتول  گلستان               12918

20 واحد بروجرد  لرستان               12919

20 واحد چالوس  مازندران             12920
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد قائم شهر  مازندران             12921

20 واحد اراك  مرکزي                12922

20 واحد نراق  مرکزي                12923

20 واحد مالیر  همدان                12924

کد رشته امتحانی 1095 - مدیریت دولتی گرایش مدیریت 

تطبیقی و توسعه

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                12925

کد رشته امتحانی 1096 - مدیریت دولتی گرایش مدیریت 

رفتار سازمانی

20 اد مغان واحد پارس آب  اردبیل               12926

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                12927

20 واحد سمنان  سمنان                12928

20 واحد شاهرود  سمنان                12929

20 واحد بندرانزلی  گیالن                12930

20 واحد بروجرد  لرستان               12931

20 واحد اراك  مرکزي                12932

20 واحد ساوه  مرکزي                12933

کد رشته امتحانی 1099 - مدیریت صنعتی گرایش تولید و 

عملیات

20 واحد بناب ایجان شرقی       12934  آذرب

20 واحد تبریز ایجان شرقی       12935  آذرب

20 واحد نجف آباد  اصفهان               12936

20 واحد کرج  البرز                12937

20 واحد خارك  بوشهر                12938

40 واحد الکترونیکی  تهران                12939

20 واحد تهران جنوب  تهران                12940

20 واحد تهران شمال  تهران                12941

20 واحد تهران غرب  تهران                12942

20 واحد تهران مرکزي  تهران                12943

20 واحد رودهن  تهران                12944

20 واحد صفادشت  تهران                12945

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                12946

20 واحد فیروزکوه  تهران                12947

20 واحد سمنان  سمنان                12948

20 واحد شیراز  فارس                 12949

20 واحد مرودشت  فارس                 12950

20 واحد قزوین  قزوین                12951

20 واحد گچساران  کهگیلویه وبویراحمد   12952

20 واحد الهیجان  گیالن                12953

20 واحد نوشهر  مازندران             12954

20 واحد اراك  مرکزي                12955

20 واحد ساوه  مرکزي                12956

20 واحد بافق  یزد                  12957

کد رشته امتحانی 1100 - مدیریت فناوري اطالعات گرایش 

سیستم هاي اطالعاتی پیشرفته

40 واحد الکترونیکی  تهران                12958

20 واحد پرند  تهران                12959

20 واحد تهران جنوب  تهران                12960

20 واحد تهران مرکزي  تهران                12961

20 واحد دماوند  تهران                12962

20 واحد صفادشت  تهران                12963

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                12964

20 واحد ساري  مازندران             12965

کد رشته امتحانی 1101 - مدیریت فناوري اطالعات گرایش  

کسب  و کار الکترونیک

40 واحد الکترونیکی  تهران                12966

20 واحد تهران شمال  تهران                12967

20 واحد تهران مرکزي  تهران                12968

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                12969

20 واحد فیروزکوه  تهران                12970

20 واحد ماهشهر  خوزستان              12971

20 واحد الهیجان  گیالن                12972

کد رشته امتحانی 1102 - مدیریت فناوري اطالعات گرایش 

مدیریت دانش

40 واحد الکترونیکی  تهران                12973

20 واحد تهران مرکزي  تهران                12974

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                12975

کد رشته امتحانی 1103 - مدیریت فناوري اطالعات گرایش 

مدیریت منابع اطالعاتی

20 واحد تبریز ایجان شرقی       12976  آذرب

40 واحد الکترونیکی  تهران                12977

20 واحد تهران جنوب  تهران                12978

20 واحد تهران شمال  تهران                12979

20 واحد تهران مرکزي  تهران                12980
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد دماوند  تهران                12981

20 واحد صفادشت  تهران                12982

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                12983

20 واحد سبزوار  خراسان رضوي          12984

20 واحد اهواز  خوزستان              12985

20 واحد دزفول  خوزستان              12986

20 واحد صفاشهر  فارس                 12987

20 واحد بوئین زهرا  قزوین                12988

20 واحد الهیجان  گیالن                12989

کد رشته امتحانی 1104 - مدیریت کسب و کار گرایش 

استراتژي

20 واحد بناب ایجان شرقی       12990  آذرب

20 واحد تبریز ایجان شرقی       12991  آذرب

20 واحد ارومیه ایجان غربی       12992  آذرب

20 واحد اردبیل  اردبیل               12993

20 واحد دهاقان  اصفهان               12994

20 واحد کرج  البرز                12995

20 واحد بوشهر  بوشهر                12996

20 واحد اسالمشهر  تهران                12997

40 واحد الکترونیکی  تهران                12998

20 واحد تهران جنوب  تهران                12999

20 واحد تهران مرکزي  تهران                13000

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13001

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                13002

20 واحد بیرجند  خراسان جنوبی         13003

20 واحد سبزوار  خراسان رضوي          13004

20 واحد اهواز  خوزستان              13005

20 واحد سمنان  سمنان                13006

20 واحد زاهدان  سیستان وبلوچستان     13007

20 واحد شیراز  فارس                 13008

20 واحد قم  قم                   13009

20 واحد قروه  کردستان              13010

20 واحد کرمان  کرمان                13011

20 واحد دهدشت  کهگیلویه وبویراحمد   13012

20 واحد الهیجان  گیالن                13013

20 واحد بروجرد  لرستان               13014

20 واحد تنکابن  مازندران             13015

20 واحد قائم شهر  مازندران             13016

20 واحد اراك  مرکزي                13017

20 واحد تفرش  مرکزي                13018

20 واحد بندرعباس  هرمزگان              13019

20 واحد همدان  همدان                13020

20 واحد یزد  یزد                  13021

کد رشته امتحانی 1106 - مدیریت کسب و کار گرایش 

بازاریابی

20 واحد مراغه ایجان شرقی       13022  آذرب

20 واحد مرند ایجان شرقی       13023  آذرب

20 واحد ارومیه ایجان غربی       13024  آذرب

20 واحد اردبیل  اردبیل               13025

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               13026

20 واحد کرج  البرز                13027

20 واحد ایالم  ایالم                13028

20 واحد بوشهر  بوشهر                13029

20 واحد اسالمشهر  تهران                13030

40 واحد الکترونیکی  تهران                13031

20 واحد پرند  تهران                13032

20 واحد تهران جنوب  تهران                13033

20 واحد تهران شمال  تهران                13034

20 واحد تهران مرکزي  تهران                13035

20 واحد رودهن  تهران                13036

20 واحد صفادشت  تهران                13037

20 واحد علوم داروئی  تهران                13038

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13039

20 واحد فیروزکوه  تهران                13040

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                13041

20 واحد نیشابور  خراسان رضوي          13042

20 واحد اهواز  خوزستان              13043

20 واحد هیدج  زنجان                13044

20 واحد شاهرود  سمنان                13045

20 واحد شیراز  فارس                 13046

20 واحد قزوین  قزوین                13047

20 واحد سنندج  کردستان              13048

20 واحد سیرجان  کرمان                13049

20 واحد کهنوج  کرمان                13050
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد کرمانشاه  کرمانشاه             13051

20 واحد آستارا  گیالن                13052

20 واحد رشت  گیالن                13053

20 واحد بروجرد  لرستان               13054

20 واحد آیت ا... آملی  مازندران             13055

20 واحد ساري  مازندران             13056

20 واحد خمین  مرکزي                13057

20 واحد فراهان  مرکزي                13058

20 واحد بندرعباس  هرمزگان              13059

20 واحد یزد  یزد                  13060

کد رشته امتحانی 1107 - مدیریت کسب و کار گرایش رفتار 

سازمانی و منابع انسانی

20 واحد مرند ایجان شرقی       13061  آذرب

20 واحد ماکو ایجان غربی       13062  آذرب

20 واحد گرمی  اردبیل               13063

20 واحد دهاقان  اصفهان               13064

20 واحد ایالم  ایالم                13065

20 مرکز شهریار  تهران                13066

20 واحد تهران جنوب  تهران                13067

20 واحد دماوند  تهران                13068

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13069

20 واحد تربت جام  خراسان رضوي          13070

20 واحد زنجان  زنجان                13071

20 واحد شاهرود  سمنان                13072

20 واحد قزوین  قزوین                13073

20 واحد قروه  کردستان              13074

20 واحد کهنوج  کرمان                13075

20 واحد گچساران  کهگیلویه وبویراحمد   13076

20 واحد گرگان  گلستان               13077

20 واحد آستارا  گیالن                13078

20 واحد تنکابن  مازندران             13079

20 واحد خمین  مرکزي                13080

20 واحد فراهان  مرکزي                13081

کد رشته امتحانی 1108 - مدیریت کسب و کار گرایش 

سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعات

20 واحد اهر ایجان شرقی       13082  آذرب

20 واحد مراغه ایجان شرقی       13083  آذرب

20 واحد خلخال  اردبیل               13084

20 واحد دولت آباد  اصفهان               13085

20 واحد تهران غرب  تهران                13086

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13087

20 واحد ورامین  تهران                13088

20 واحد هیدج  زنجان                13089

20 واحد قم  قم                   13090

20 واحد رفسنجان  کرمان                13091

20 واحد کرمانشاه  کرمانشاه             13092

20 واحد دهدشت  کهگیلویه وبویراحمد   13093

20 واحد الهیجان  گیالن                13094

20 واحد بهشهر  مازندران             13095

20 واحد اراك  مرکزي                13096

20 واحد تفرش  مرکزي                13097

کد رشته امتحانی 1109 - مدیریت کسب و کار گرایش عملیات

 زنجیره تأمین

20 واحد اهر ایجان شرقی       13098  آذرب

20 واحد نجف آباد  اصفهان               13099

40 واحد الکترونیکی  تهران                13100

20 واحد تهران مرکزي  تهران                13101

20 واحد دماوند  تهران                13102

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13103

20 واحد فیروزکوه  تهران                13104

20 واحد ورامین  تهران                13105

20 واحد رفسنجان  کرمان                13106

20 واحد رشت  گیالن                13107

20 واحد بابل  مازندران             13108

20 واحد قائم شهر  مازندران             13109

20 واحد ساوه  مرکزي                13110

کد رشته امتحانی 1110 - مدیریت کسب و کار گرایش فناوري

20 واحد میانه ایجان شرقی       13111  آذرب

20 واحد نجف آباد  اصفهان               13112

40 واحد الکترونیکی  تهران                13113

20 واحد تهران مرکزي  تهران                13114

20 واحد فیروزکوه  تهران                13115

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                13116
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد قزوین  قزوین                13117

20 واحد کرمان  کرمان                13118

20 واحد گرگان  گلستان               13119

20 واحد ساري  مازندران             13120

20 واحد یزد  یزد                  13121

کد رشته امتحانی 1111 - مدیریت کسب و کار گرایش مالی

20 واحد بناب ایجان شرقی       13122  آذرب

20 واحد تبریز ایجان شرقی       13123  آذرب

20 واحد میانه ایجان شرقی       13124  آذرب

20 واحد خوي ایجان غربی       13125  آذرب

20 اد مغان واحد پارس آب  اردبیل               13126

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               13127

40 واحد الکترونیکی  تهران                13128

20 واحد پرند  تهران                13129

20 واحد تهران غرب  تهران                13130

20 واحد تهران مرکزي  تهران                13131

20 واحد رودهن  تهران                13132

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13133

20 واحد طبس  خراسان جنوبی         13134

20 واحد زنجان  زنجان                13135

20 واحد سمنان  سمنان                13136

20 واحد شیراز  فارس                 13137

20 واحد سنندج  کردستان              13138

20 واحد سیرجان  کرمان                13139

20 واحد کرمان  کرمان                13140

20 واحد گچساران  کهگیلویه وبویراحمد   13141

20 واحد رشت  گیالن                13142

20 واحد بابل  مازندران             13143

20 واحد ساري  مازندران             13144

20 واحد اراك  مرکزي                13145

20 واحد ساوه  مرکزي                13146

20 واحد همدان  همدان                13147

کد رشته امتحانی 1112 - مدیریت مالی

20 واحد عجب شیر ایجان شرقی       13148  آذرب

20 واحد مراغه ایجان شرقی       13149  آذرب

20 واحد مرند ایجان شرقی       13150  آذرب

20 واحد دهاقان  اصفهان               13151

20 واحد مبارکه  اصفهان               13152

20 واحد کرج  البرز                13153

20 مرکز شهریار  تهران                13154

20 واحد اسالمشهر  تهران                13155

40 واحد الکترونیکی  تهران                13156

20 واحد تهران جنوب  تهران                13157

20 واحد تهران شرق  تهران                13158

20 واحد تهران شمال  تهران                13159

20 واحد تهران مرکزي  تهران                13160

20 واحد دماوند  تهران                13161

20 واحد رودهن  تهران                13162

20 واحد شهر قدس  تهران                13163

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13164

20 واحد فیروزکوه  تهران                13165

20 واحد ورامین  تهران                13166

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                13167

20 واحد شهرکرد  چهارمحال وبختیاري    13168

20 واحد بیرجند  خراسان جنوبی         13169

20 واحد تربت جام  خراسان رضوي          13170

20 واحد سبزوار  خراسان رضوي          13171

20 واحد نیشابور  خراسان رضوي          13172

20 واحد اسفراین  خراسان شمالی         13173

20 واحد ابهر  زنجان                13174

20 واحد زنجان  زنجان                13175

20 واحد دامغان  سمنان                13176

20 واحد سمنان  سمنان                13177

20 واحد فیروزآباد  فارس                 13178

20 واحد کازرون  فارس                 13179

20 واحد المرد  فارس                 13180

20 واحد مرودشت  فارس                 13181

20 واحد نی ریز  فارس                 13182

20 واحد قم  قم                   13183

20 واحد کرمان  کرمان                13184

20 واحد الهیجان  گیالن                13185

20 واحد بروجرد  لرستان               13186
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد آیت ا... آملی  مازندران             13187

20 واحد بابل  مازندران             13188

20 واحد بهشهر  مازندران             13189

20 واحد اراك  مرکزي                13190

20 واحد بندرعباس  هرمزگان              13191

20 واحد قشم  هرمزگان              13192

20 واحد اردکان  یزد                  13193

20 واحد میبد  یزد                  13194

20 واحد یزد  یزد                  13195

کد رشته امتحانی 1116 - مدیریت ورزشی گرایش مدیریت 

بازاریابی و ارتباطات ورزشی

20 واحد اهر ایجان شرقی       13196  آذرب

20 واحد بناب ایجان شرقی       13197  آذرب

20 واحد تبریز ایجان شرقی       13198  آذرب

20 واحد خوي ایجان غربی       13199  آذرب

20 واحد مهاباد ایجان غربی       13200  آذرب

20 واحد اردبیل  اردبیل               13201

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               13202

20 واحد نجف آباد  اصفهان               13203

40 واحد الکترونیکی  تهران                13204

20 واحد تهران جنوب  تهران                13205

20 واحد تهران شمال  تهران                13206

20 واحد تهران مرکزي  تهران                13207

20 واحد رودهن  تهران                13208

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13209

20 واحد ورامین  تهران                13210

20 واحد شهرکرد  چهارمحال وبختیاري    13211

20 واحد بیرجند  خراسان جنوبی         13212

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          13213

20 واحد ابهر  زنجان                13214

20 واحد زنجان  زنجان                13215

20 واحد دامغان  سمنان                13216

20 واحد شاهرود  سمنان                13217

20 واحد فیروزآباد  فارس                 13218

20 واحد مرودشت  فارس                 13219

20 واحد تاکستان  قزوین                13220

20 واحد قزوین  قزوین                13221

20 واحد سنندج  کردستان              13222

20 واحد قروه  کردستان              13223

20 واحد کرمان  کرمان                13224

20 واحد بندرگز  گلستان               13225

20 واحد علی آبادکتول  گلستان               13226

20 واحد گرگان  گلستان               13227

20 واحد بروجرد  لرستان               13228

20 واحد دورود  لرستان               13229

20 واحد آیت ا... آملی  مازندران             13230

20 واحد ساري  مازندران             13231

20 واحد قائم شهر  مازندران             13232

20 واحد آشتیان  مرکزي                13233

20 واحد قشم  هرمزگان              13234

20 واحد همدان  همدان                13235

کد رشته امتحانی 1117 - مدیریت ورزشی گرایش مدیریت 

سازمانها و باشگاه هاي ورزشی

20 واحد تبریز ایجان شرقی       13236  آذرب

20 واحد ملکان ایجان شرقی       13237  آذرب

20 واحد خوي ایجان غربی       13238  آذرب

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               13239

20 واحد مبارکه  اصفهان               13240

20 واحد نجف آباد  اصفهان               13241

20 واحد کرج  البرز                13242

20 واحد اسالمشهر  تهران                13243

40 واحد الکترونیکی  تهران                13244

20 واحد تهران جنوب  تهران                13245

20 واحد تهران مرکزي  تهران                13246

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13247

20 واحد بیرجند  خراسان جنوبی         13248

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          13249

20 واحد خدابنده  زنجان                13250

20 واحد جهرم  فارس                 13251

20 واحد شیراز  فارس                 13252

20 واحد نورآباد ممسنی  فارس                 13253

20 واحد کرمان  کرمان                13254

20 واحد یاسوج  کهگیلویه وبویراحمد   13255

20 واحد آزادشهر  گلستان               13256
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد بروجرد  لرستان               13257

20 واحد آیت ا... آملی  مازندران             13258

20 واحد ساري  مازندران             13259

20 واحد اراك  مرکزي                13260

20 واحد رودان  هرمزگان              13261

20 واحد قشم  هرمزگان              13262

20 واحد همدان  همدان                13263

20 واحد یزد  یزد                  13264

کد رشته امتحانی 1119 - مدیریت ورزشی گرایش مدیریت 

رویدادها و گردشگري ورزشی

20 واحد مبارکه  اصفهان               13265

40 واحد الکترونیکی  تهران                13266

20 واحد تهران جنوب  تهران                13267

20 واحد تهران مرکزي  تهران                13268

20 واحد بیرجند  خراسان جنوبی         13269

20 واحد شاهرود  سمنان                13270

20 واحد ارسنجان  فارس                 13271

20 واحد جهرم  فارس                 13272

20 واحد آزادشهر  گلستان               13273

20 واحد رشت  گیالن                13274

کد رشته امتحانی 1120 - مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی

20 واحد خمینی شهر  اصفهان               13275

40 واحد الکترونیکی  تهران                13276

20 واحد پزشکی تهران  تهران                13277

20 واحد تهران جنوب  تهران                13278

20 واحد تهران مرکزي  تهران                13279

20 واحد رودهن  تهران                13280

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13281

20 واحد قوچان  خراسان رضوي          13282

20 واحد ارسنجان  فارس                 13283

20 واحد مرودشت  فارس                 13284

20 واحد آزادشهر  گلستان               13285

20 واحد رشت  گیالن                13286

20 واحد ساري  مازندران             13287

20 واحد خمین  مرکزي                13288

20 واحد یزد  یزد                  13289

کد رشته امتحانی 1121 - مشاوره گرایش مشاوره خانواده

20 واحد شبستر ایجان شرقی       13290  آذرب

20 اد مغان واحد پارس آب  اردبیل               13291

20 واحد خمینی شهر  اصفهان               13292

40 واحد الکترونیکی  تهران                13293

20 واحد تهران جنوب  تهران                13294

20 واحد تهران شمال  تهران                13295

20 واحد تهران غرب  تهران                13296

20 واحد تهران مرکزي  تهران                13297

20 واحد رودهن  تهران                13298

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13299

20 واحد قاینات  خراسان جنوبی         13300

20 واحد قوچان  خراسان رضوي          13301

20 واحد اهواز  خوزستان              13302

20 واحد ابهر  زنجان                13303

20 واحد استهبان  فارس                 13304

20 واحد مرودشت  فارس                 13305

20 واحد قم  قم                   13306

20 واحد زرند  کرمان                13307

20 واحد کرمان  کرمان                13308

20 واحد کرمانشاه  کرمانشاه             13309

20 واحد آزادشهر  گلستان               13310

20 واحد بندرگز  گلستان               13311

20 واحد رشت  گیالن                13312

20 واحد تنکابن  مازندران             13313

20 واحد اراك  مرکزي                13314

20 واحد خمین  مرکزي                13315

20 واحد همدان  همدان                13316

20 واحد اشکذر  یزد                  13317

کد رشته امتحانی 1122 - مشاوره گرایش مشاوره شغلی

20 واحد تبریز ایجان شرقی       13318  آذرب

20 واحد تهران جنوب  تهران                13319

20 واحد تهران شمال  تهران                13320

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13321

20 واحد قوچان  خراسان رضوي          13322

20 واحد مرودشت  فارس                 13323
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد تنکابن  مازندران             13324

20 واحد یزد  یزد                  13325

کد رشته امتحانی 1123 - مشاوره گرایش مشاوره مدرسه

20 واحد تبریز ایجان شرقی       13326  آذرب

20 واحد تیران  اصفهان               13327

20 واحد کرج  البرز                13328

20 واحد تهران شمال  تهران                13329

20 واحد رودهن  تهران                13330

20 واحد قوچان  خراسان رضوي          13331

20 واحد مسجدسلیمان  خوزستان              13332

20 واحد ابهر  زنجان                13333

20 واحد مرودشت  فارس                 13334

20 واحد کرمانشاه  کرمانشاه             13335

20 واحد اراك  مرکزي                13336

20 واحد اردکان  یزد                  13337

کد رشته امتحانی 1124 - مطالعات فرهنگی

20 واحد تهران شمال  تهران                13338

20 واحد گرمسار  سمنان                13339

20 واحد ساري  مازندران             13340

گروه  علوم پایه

کد رشته امتحانی 2001 - آمار ریاضی

20 واحد تبریز ایجان شرقی       13341  آذرب

20 واحد مبارکه  اصفهان               13342

40 واحد الکترونیکی  تهران                13343

20 واحد تهران شمال  تهران                13344

20 واحد تهران مرکزي  تهران                13345

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13346

20 واحد فیروزکوه  تهران                13347

20 واحد بیرجند  خراسان جنوبی         13348

20 واحد گناباد  خراسان رضوي          13349

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          13350

20 واحد شیراز  فارس                 13351

20 واحد المرد  فارس                 13352

20 واحد مرودشت  فارس                 13353

20 واحد قزوین  قزوین                13354

20 واحد قائم شهر  مازندران             13355

کد رشته امتحانی 2002 - آموزش ریاضی

20 واحد بناب ایجان شرقی       13356  آذرب

20 واحد میانه ایجان شرقی       13357  آذرب

20 واحد کرج  البرز                13358

40 واحد الکترونیکی  تهران                13359

20 واحد تهران مرکزي  تهران                13360

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13361

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                13362

20 واحد آبادان  خوزستان              13363

20 واحد زاهدان  سیستان وبلوچستان     13364

20 واحد مرودشت  فارس                 13365

20 واحد سیرجان  کرمان                13366

20 واحد کرمان  کرمان                13367

20 واحد علی آبادکتول  گلستان               13368

20 واحد الهیجان  گیالن                13369

20 واحد ساري  مازندران             13370

20 واحد اراك  مرکزي                13371

20 واحد بندرعباس  هرمزگان              13372

20 واحد همدان  همدان                13373

کد رشته امتحانی 2003 - بیوشیمی

20 واحد اهر ایجان شرقی       13374  آذرب

20 واحد بناب ایجان شرقی       13375  آذرب

20 واحد سراب ایجان شرقی       13376  آذرب

20 واحد مرند ایجان شرقی       13377  آذرب

20 واحد اردبیل  اردبیل               13378

20 واحد خلخال  اردبیل               13379

20 واحد شهرضا  اصفهان               13380

20 واحد فالورجان  اصفهان               13381

20 واحد اسالمشهر  تهران                13382

20 واحد پزشکی تهران  تهران                13383

20 واحد تهران شمال  تهران                13384

20 واحد تهران مرکزي  تهران                13385

20 واحد رودهن  تهران                13386

20 واحد شهر قدس  تهران                13387

20 واحد علوم داروئی  تهران                13388

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13389
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد ورامین  تهران                13390

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                13391

20 واحد شهرکرد  چهارمحال وبختیاري    13392

20 واحد سبزوار  خراسان رضوي          13393

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          13394

20 واحد نیشابور  خراسان رضوي          13395

20 واحد دزفول  خوزستان              13396

20 واحد هیدج  زنجان                13397

20 واحد دامغان  سمنان                13398

20 واحد شاهرود  سمنان                13399

20 واحد ارسنجان  فارس                 13400

20 واحد جهرم  فارس                 13401

20 واحد زرقان  فارس                 13402

20 واحد شیراز  فارس                 13403

20 واحد قم  قم                   13404

20 واحد سنندج  کردستان              13405

20 واحد سیرجان  کرمان                13406

20 واحد رشت  گیالن                13407

20 واحد الهیجان  گیالن                13408

20 واحد آیت ا... آملی  مازندران             13409

20 واحد بابل  مازندران             13410

20 واحد تنکابن  مازندران             13411

20 واحد چالوس  مازندران             13412

20 واحد اراك  مرکزي                13413

20 واحد ساوه  مرکزي                13414

کد رشته امتحانی 2004 - بیوفیزیک

20 واحد فالورجان  اصفهان               13415

20 واحد تهران شمال  تهران                13416

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13417

20 واحد ورامین  تهران                13418

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          13419

20 واحد گرمسار  سمنان                13420

کد رشته امتحانی 2005 - ریاضی کاربردي گرایش بهینه سازي

20 واحد تبریز ایجان شرقی       13421  آذرب

20 واحد سراب ایجان شرقی       13422  آذرب

20 واحد شبستر ایجان شرقی       13423  آذرب

20 واحد ارومیه ایجان غربی       13424  آذرب

20 واحد خوي ایجان غربی       13425  آذرب

20 واحد مبارکه  اصفهان               13426

20 واحد نجف آباد  اصفهان               13427

20 واحد کرج  البرز                13428

20 واحد بوشهر  بوشهر                13429

40 واحد الکترونیکی  تهران                13430

20 واحد تهران جنوب  تهران                13431

20 واحد تهران شمال  تهران                13432

20 واحد تهران مرکزي  تهران                13433

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13434

20 واحد فیروزکوه  تهران                13435

20 واحد ورامین  تهران                13436

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                13437

20 واحد بجنورد  خراسان شمالی         13438

20 واحد شیراز  فارس                 13439

20 واحد تاکستان  قزوین                13440

20 واحد قزوین  قزوین                13441

20 واحد کرمان  کرمان                13442

20 واحد کرمانشاه  کرمانشاه             13443

20 واحد رشت  گیالن                13444

20 واحد الهیجان  گیالن                13445

20 واحد الیگودرز  لرستان               13446

20 واحد بروجرد  لرستان               13447

20 واحد ساري  مازندران             13448

20 واحد قائم شهر  مازندران             13449

20 واحد اراك  مرکزي                13450

20 واحد همدان  همدان                13451

کد رشته امتحانی 2006 - ریاضی کاربردي گرایش ریاضی مالی

20 واحد شبستر ایجان شرقی       13452  آذرب

20 واحد مرند ایجان شرقی       13453  آذرب

20 واحد سلماس ایجان غربی       13454  آذرب

20 واحد میاندوآب ایجان غربی       13455  آذرب

20 واحد مبارکه  اصفهان               13456

20 واحد نجف آباد  اصفهان               13457

20 واحد کرج  البرز                13458
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 مرکز شهریار  تهران                13459

20 واحد اسالمشهر  تهران                13460

40 واحد الکترونیکی  تهران                13461

20 واحد تهران جنوب  تهران                13462

20 واحد تهران شمال  تهران                13463

20 واحد تهران مرکزي  تهران                13464

20 واحد رودهن  تهران                13465

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13466

20 واحد فیروزکوه  تهران                13467

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                13468

20 واحد بیرجند  خراسان جنوبی         13469

20 واحد ماهشهر  خوزستان              13470

20 واحد ابهر  زنجان                13471

20 واحد سمنان  سمنان                13472

20 واحد استهبان  فارس                 13473

20 واحد فیروزآباد  فارس                 13474

20 واحد مرودشت  فارس                 13475

20 واحد قم  قم                   13476

20 واحد سیرجان  کرمان                13477

20 واحد کهنوج  کرمان                13478

20 واحد کرمانشاه  کرمانشاه             13479

20 واحد علی آبادکتول  گلستان               13480

20 واحد گنبدکاووس  گلستان               13481

20 واحد رشت  گیالن                13482

20 واحد الهیجان  گیالن                13483

20 واحد بروجرد  لرستان               13484

20 واحد نور  مازندران             13485

20 واحد مالیر  همدان                13486

کد رشته امتحانی 2007 - ریاضیات و کاربردها گرایش آنالیز

20 واحد سراب ایجان شرقی       13487  آذرب

20 واحد شبستر ایجان شرقی       13488  آذرب

20 واحد مهاباد ایجان غربی       13489  آذرب

20 واحد اردبیل  اردبیل               13490

20 واحد شهرمجلسی  اصفهان               13491

20 واحد مبارکه  اصفهان               13492

20 واحد کرج  البرز                13493

40 واحد الکترونیکی  تهران                13494

20 واحد تهران شمال  تهران                13495

20 واحد تهران مرکزي  تهران                13496

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13497

20 واحد بیرجند  خراسان جنوبی         13498

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          13499

20 واحد نیشابور  خراسان رضوي          13500

20 واحد بجنورد  خراسان شمالی         13501

20 واحد اهواز  خوزستان              13502

20 واحد ایذه  خوزستان              13503

20 واحد آبادان  خوزستان              13504

20 واحد استهبان  فارس                 13505

20 واحد شیراز  فارس                 13506

20 واحد مرودشت  فارس                 13507

20 واحد تاکستان  قزوین                13508

20 واحد سنندج  کردستان              13509

20 واحد کرمان  کرمان                13510

20 واحد گرگان  گلستان               13511

20 واحد رشت  گیالن                13512

20 واحد الهیجان  گیالن                13513

20 واحد ساري  مازندران             13514

20 واحد قائم شهر  مازندران             13515

کد رشته امتحانی 2008 - ریاضیات و کاربردها گرایش جبر

20 واحد تبریز ایجان شرقی       13516  آذرب

20 واحد شبستر ایجان شرقی       13517  آذرب

20 واحد خوي ایجان غربی       13518  آذرب

40 واحد الکترونیکی  تهران                13519

20 واحد تهران شمال  تهران                13520

20 واحد تهران مرکزي  تهران                13521

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13522

20 واحد شهرکرد  چهارمحال وبختیاري    13523

20 واحد بیرجند  خراسان جنوبی         13524

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          13525

20 واحد بجنورد  خراسان شمالی         13526

20 واحد جهرم  فارس                 13527

20 واحد شیراز  فارس                 13528
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد سنندج  کردستان              13529

20 واحد قروه  کردستان              13530

20 واحد کرمان  کرمان                13531

20 واحد رشت  گیالن                13532

20 واحد خرم آباد  لرستان               13533

20 واحد چالوس  مازندران             13534

20 واحد ساري  مازندران             13535

20 واحد همدان  همدان                13536

کد رشته امتحانی 2009 - زیست شناسی جانوري گرایش سلولی

 و تکوینی

20 واحد مرند ایجان شرقی       13537  آذرب

20 واحد اردبیل  اردبیل               13538

20 واحد کرج  البرز                13539

20 واحد اسالمشهر  تهران                13540

20 واحد پرند  تهران                13541

20 واحد تهران شمال  تهران                13542

20 واحد تهران مرکزي  تهران                13543

20 واحد رودهن  تهران                13544

20 واحد علوم داروئی  تهران                13545

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13546

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                13547

20 واحد سبزوار  خراسان رضوي          13548

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          13549

20 واحد نیشابور  خراسان رضوي          13550

20 واحد دامغان  سمنان                13551

20 واحد شاهرود  سمنان                13552

20 واحد ارسنجان  فارس                 13553

20 واحد جهرم  فارس                 13554

20 واحد شیراز  فارس                 13555

20 واحد سنندج  کردستان              13556

20 واحد گچساران  کهگیلویه وبویراحمد   13557

20 واحد الهیجان  گیالن                13558

20 واحد آیت ا... آملی  مازندران             13559

20 واحد ساري  مازندران             13560

20 واحد قائم شهر  مازندران             13561

20 واحد همدان  همدان                13562

کد رشته امتحانی 2010 - زیست شناسی جانوري گرایش 

فیزیولوژي

20 واحد مرند ایجان شرقی       13563  آذرب

20 واحد فالورجان  اصفهان               13564

20 واحد نائین  اصفهان               13565

20 واحد اسالمشهر  تهران                13566

20 واحد پزشکی تهران  تهران                13567

20 واحد تهران شمال  تهران                13568

20 واحد تهران مرکزي  تهران                13569

20 واحد شهر قدس  تهران                13570

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13571

20 واحد ورامین  تهران                13572

20 واحد شهرکرد  چهارمحال وبختیاري    13573

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          13574

20 واحد ایذه  خوزستان              13575

20 واحد زنجان  زنجان                13576

20 واحد دامغان  سمنان                13577

20 واحد ارسنجان  فارس                 13578

20 واحد جهرم  فارس                 13579

20 واحد شیراز  فارس                 13580

20 واحد کازرون  فارس                 13581

20 واحد قم  قم                   13582

20 واحد جیرفت  کرمان                13583

20 واحد گرگان  گلستان               13584

20 واحد رشت  گیالن                13585

20 واحد دورود  لرستان               13586

20 واحد ساوه  مرکزي                13587

20 واحد همدان  همدان                13588

کد رشته امتحانی 2011 - زیست شناسی گیاهی گرایش سلولی 

و تکوینی

20 واحد مرند ایجان شرقی       13589  آذرب

20 واحد اردبیل  اردبیل               13590

40 واحد الکترونیکی  تهران                13591

20 واحد تهران شمال  تهران                13592

20 واحد تهران مرکزي  تهران                13593

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13594

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                13595
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          13596

20 واحد دامغان  سمنان                13597

20 واحد گرمسار  سمنان                13598

20 واحد مرودشت  فارس                 13599

20 واحد قم  قم                   13600

20 واحد جیرفت  کرمان                13601

20 واحد گرگان  گلستان               13602

20 واحد بروجرد  لرستان               13603

20 واحد ساري  مازندران             13604

20 واحد ساوه  مرکزي                13605

کد رشته امتحانی 2012 - زیست شناسی گیاهی گرایش 

فیزیولوژي

20 واحد اردبیل  اردبیل               13606

20 واحد فالورجان  اصفهان               13607

20 واحد اسالمشهر  تهران                13608

20 واحد تهران شمال  تهران                13609

20 واحد تهران مرکزي  تهران                13610

20 واحد شهر قدس  تهران                13611

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13612

20 واحد نیشابور  خراسان رضوي          13613

20 واحد دامغان  سمنان                13614

20 واحد مرودشت  فارس                 13615

20 واحد کرمان  کرمان                13616

20 واحد گرگان  گلستان               13617

20 واحد خرم آباد  لرستان               13618

20 واحد تنکابن  مازندران             13619

20 واحد قائم شهر  مازندران             13620

20 واحد آشتیان  مرکزي                13621

20 واحد ساوه  مرکزي                13622

کد رشته امتحانی 2013 - زیست فناوري گرایش میکروبی

20 واحد ارومیه ایجان غربی       13623  آذرب

20 واحد فالورجان  اصفهان               13624

20 واحد نائین  اصفهان               13625

40 واحد الکترونیکی  تهران                13626

20 واحد تهران شرق  تهران                13627

20 واحد تهران شمال  تهران                13628

20 واحد تهران مرکزي  تهران                13629

20 واحد رودهن  تهران                13630

20 واحد علوم داروئی  تهران                13631

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13632

20 واحد ورامین  تهران                13633

20 واحد سبزوار  خراسان رضوي          13634

20 واحد زنجان  زنجان                13635

20 واحد دامغان  سمنان                13636

20 واحد جهرم  فارس                 13637

20 واحد قم  قم                   13638

20 واحد سنندج  کردستان              13639

20 واحد کرمان  کرمان                13640

20 واحد رشت  گیالن                13641

20 واحد تنکابن  مازندران             13642

کد رشته امتحانی 2014 - ژنتیک

20 واحد اهر ایجان شرقی       13643  آذرب

20 واحد بناب ایجان شرقی       13644  آذرب

20 واحد تبریز ایجان شرقی       13645  آذرب

20 واحد ارومیه ایجان غربی       13646  آذرب

20 واحد ایالم  ایالم                13647

20 واحد پرند  تهران                13648

20 واحد پزشکی تهران  تهران                13649

20 واحد تهران شرق  تهران                13650

20 واحد تهران شمال  تهران                13651

20 واحد تهران مرکزي  تهران                13652

20 واحد علوم داروئی  تهران                13653

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13654

20 واحد ورامین  تهران                13655

20 واحد شهرکرد  چهارمحال وبختیاري    13656

20 واحد سبزوار  خراسان رضوي          13657

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          13658

20 واحد نیشابور  خراسان رضوي          13659

20 واحد زنجان  زنجان                13660

20 واحد دامغان  سمنان                13661

20 واحد ارسنجان  فارس                 13662

20 واحد جهرم  فارس                 13663
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد زرقان  فارس                 13664

20 واحد کازرون  فارس                 13665

20 واحد قم  قم                   13666

20 واحد جیرفت  کرمان                13667

20 واحد تنکابن  مازندران             13668

20 واحد قائم شهر  مازندران             13669

20 واحد اشکذر  یزد                  13670

کد رشته امتحانی 2015 - ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی

20 واحد اهر ایجان شرقی       13671  آذرب

20 واحد تهران شمال  تهران                13672

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13673

20 واحد قم  قم                   13674

20 واحد چالوس  مازندران             13675

کد رشته امتحانی 2016 - شیمی گرایش شیمی آلی

20 واحد اهر ایجان شرقی       13676  آذرب

20 واحد تبریز ایجان شرقی       13677  آذرب

20 واحد سراب ایجان شرقی       13678  آذرب

20 واحد شبستر ایجان شرقی       13679  آذرب

20 واحد میانه ایجان شرقی       13680  آذرب

20 واحد خوي ایجان غربی       13681  آذرب

20 واحد مهاباد ایجان غربی       13682  آذرب

20 واحد اردبیل  اردبیل               13683

20 واحد خلخال  اردبیل               13684

20 واحد شهرضا  اصفهان               13685

20 واحد نجف آباد  اصفهان               13686

20 واحد کرج  البرز                13687

20 واحد اسالمشهر  تهران                13688

40 واحد الکترونیکی  تهران                13689

20 واحد تهران جنوب  تهران                13690

20 واحد تهران شرق  تهران                13691

20 واحد تهران شمال  تهران                13692

20 واحد تهران مرکزي  تهران                13693

20 واحد شهر قدس  تهران                13694

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13695

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                13696

20 واحد شهرکرد  چهارمحال وبختیاري    13697

20 واحد سبزوار  خراسان رضوي          13698

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          13699

20 واحد نیشابور  خراسان رضوي          13700

20 واحد بجنورد  خراسان شمالی         13701

20 واحد امیدیه  خوزستان              13702

20 واحد اهواز  خوزستان              13703

20 واحد ماهشهر  خوزستان              13704

20 واحد زنجان  زنجان                13705

20 واحد دامغان  سمنان                13706

20 واحد شاهرود  سمنان                13707

20 واحد زاهدان  سیستان وبلوچستان     13708

20 واحد داراب  فارس                 13709

20 واحد شیراز  فارس                 13710

20 واحد فسا  فارس                 13711

20 واحد فیروزآباد  فارس                 13712

20 واحد کازرون  فارس                 13713

20 واحد المرد  فارس                 13714

20 واحد مرودشت  فارس                 13715

20 واحد نی ریز  فارس                 13716

20 واحد تاکستان  قزوین                13717

20 واحد قم  قم                   13718

20 واحد سنندج  کردستان              13719

20 واحد کرمان  کرمان                13720

20 واحد گچساران  کهگیلویه وبویراحمد   13721

20 واحد گرگان  گلستان               13722

20 واحد رشت  گیالن                13723

20 واحد الهیجان  گیالن                13724

20 واحد بروجرد  لرستان               13725

20 واحد دورود  لرستان               13726

20 واحد آیت ا... آملی  مازندران             13727

20 واحد بابل  مازندران             13728

20 واحد تنکابن  مازندران             13729

20 واحد جویبار  مازندران             13730

20 واحد ساري  مازندران             13731

20 واحد قائم شهر  مازندران             13732

20 واحد اراك  مرکزي                13733
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد ساوه  مرکزي                13734

20 واحد بندرعباس  هرمزگان              13735

20 واحد تویسرکان  همدان                13736

20 واحد یزد  یزد                  13737

کد رشته امتحانی 2017 - شیمی گرایش شیمی تجزیه

20 واحد تبریز ایجان شرقی       13738  آذرب

20 واحد مراغه ایجان شرقی       13739  آذرب

20 واحد میانه ایجان شرقی       13740  آذرب

20 واحد اردبیل  اردبیل               13741

20 واحد شهرضا  اصفهان               13742

20 واحد کرج  البرز                13743

20 واحد ایالم  ایالم                13744

40 واحد الکترونیکی  تهران                13745

20 واحد تهران شمال  تهران                13746

20 واحد تهران مرکزي  تهران                13747

20 واحد شهر قدس  تهران                13748

20 واحد صفادشت  تهران                13749

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13750

20 واحد ورامین  تهران                13751

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                13752

20 واحد شهرکرد  چهارمحال وبختیاري    13753

20 واحد قوچان  خراسان رضوي          13754

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          13755

20 واحد نیشابور  خراسان رضوي          13756

20 واحد امیدیه  خوزستان              13757

20 واحد اهواز  خوزستان              13758

20 واحد ماهشهر  خوزستان              13759

20 واحد زنجان  زنجان                13760

20 واحد دامغان  سمنان                13761

20 واحد شاهرود  سمنان                13762

20 واحد شیراز  فارس                 13763

20 واحد فیروزآباد  فارس                 13764

20 واحد المرد  فارس                 13765

20 واحد مرودشت  فارس                 13766

20 واحد نی ریز  فارس                 13767

20 واحد سنندج  کردستان              13768

20 واحد کرمان  کرمان                13769

20 واحد کرمانشاه  کرمانشاه             13770

20 واحد گچساران  کهگیلویه وبویراحمد   13771

20 واحد گرگان  گلستان               13772

20 واحد رشت  گیالن                13773

20 واحد الهیجان  گیالن                13774

20 واحد بروجرد  لرستان               13775

20 واحد خرم آباد  لرستان               13776

20 واحد دورود  لرستان               13777

20 واحد آیت ا... آملی  مازندران             13778

20 واحد اراك  مرکزي                13779

20 واحد یزد  یزد                  13780

کد رشته امتحانی 2018 - شیمی گرایش شیمی کاربردي

20 واحد اهر ایجان شرقی       13781  آذرب

20 واحد تبریز ایجان شرقی       13782  آذرب

20 واحد صوفیان ایجان شرقی       13783  آذرب

20 واحد مراغه ایجان شرقی       13784  آذرب

20 واحد میانه ایجان شرقی       13785  آذرب

20 واحد مهاباد ایجان غربی       13786  آذرب

20 واحد اردبیل  اردبیل               13787

20 واحد شهرضا  اصفهان               13788

20 واحد کرج  البرز                13789

40 واحد الکترونیکی  تهران                13790

20 واحد تهران شمال  تهران                13791

20 واحد تهران مرکزي  تهران                13792

20 واحد علوم داروئی  تهران                13793

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13794

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                13795

20 واحد قوچان  خراسان رضوي          13796

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          13797

20 واحد گچساران  کهگیلویه وبویراحمد   13798

20 واحد گرگان  گلستان               13799

20 واحد دورود  لرستان               13800

20 واحد ساري  مازندران             13801

20 واحد قائم شهر  مازندران             13802

20 واحد اراك  مرکزي                13803
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد ساوه  مرکزي                13804

20 واحد یزد  یزد                  13805

کد رشته امتحانی 2019 - علوم زمین گرایش پترولوژي

20 واحد ارومیه ایجان غربی       13806  آذرب

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               13807

20 واحد اسالمشهر  تهران                13808

20 واحد تهران شمال  تهران                13809

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13810

20 واحد شاهرود  سمنان                13811

20 واحد زرند  کرمان                13812

20 واحد الهیجان  گیالن                13813

20 واحد آشتیان  مرکزي                13814

20 واحد محالت  مرکزي                13815

20 واحد بافق  یزد                  13816

کد رشته امتحانی 2020 - علوم زمین گرایش چینه نگاري و 

دیرینه شناسی

20 واحد مراغه ایجان شرقی       13817  آذرب

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               13818

20 واحد تهران شمال  تهران                13819

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13820

20 واحد طبس  خراسان جنوبی         13821

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          13822

20 واحد شیراز  فارس                 13823

20 واحد زرند  کرمان                13824

20 واحد خرم آباد  لرستان               13825

20 واحد چالوس  مازندران             13826

20 واحد آشتیان  مرکزي                13827

کد رشته امتحانی 2021 - علوم زمین گرایش زمین 

ساخت(تکتونیک)

20 واحد مراغه ایجان شرقی       13828  آذرب

20 واحد خوي ایجان غربی       13829  آذرب

20 واحد تهران جنوب  تهران                13830

20 واحد تهران شمال  تهران                13831

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13832

20 واحد طبس  خراسان جنوبی         13833

20 واحد بهبهان  خوزستان              13834

20 واحد شاهرود  سمنان                13835

20 واحد شیراز  فارس                 13836

20 واحد زرند  کرمان                13837

20 واحد الهیجان  گیالن                13838

20 واحد الیگودرز  لرستان               13839

20 واحد چالوس  مازندران             13840

20 واحد قائم شهر  مازندران             13841

20 واحد آشتیان  مرکزي                13842

کد رشته امتحانی 2022 - علوم زمین گرایش زمین شناسی 

زیست محیطی

20 واحد تبریز ایجان شرقی       13843  آذرب

20 واحد ارومیه ایجان غربی       13844  آذرب

20 واحد خوي ایجان غربی       13845  آذرب

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               13846

20 واحد اسالمشهر  تهران                13847

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13848

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          13849

20 واحد شاهرود  سمنان                13850

20 واحد زاهدان  سیستان وبلوچستان     13851

20 واحد استهبان  فارس                 13852

20 واحد الهیجان  گیالن                13853

20 واحد خرم آباد  لرستان               13854

20 واحد سوادکوه  مازندران             13855

کد رشته امتحانی 2024 - فیزیک گرایش ذرات بنیادي و نظریه

 میدان ها

20 واحد ارومیه ایجان غربی       13856  آذرب

40 واحد الکترونیکی  تهران                13857

20 واحد تهران شمال  تهران                13858

20 واحد تهران مرکزي  تهران                13859

20 واحد رودهن  تهران                13860

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13861

20 واحد سنندج  کردستان              13862

20 واحد کرمان  کرمان                13863

20 واحد چالوس  مازندران             13864

20 واحد ساري  مازندران             13865

20 واحد همدان  همدان                13866

کد رشته امتحانی 2025 - فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال

20 واحد ارومیه ایجان غربی       13867  آذرب
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد خوي ایجان غربی       13868  آذرب

20 واحد شهرضا  اصفهان               13869

20 واحد نجف آباد  اصفهان               13870

20 واحد کرج  البرز                13871

20 واحد تهران شمال  تهران                13872

20 واحد تهران مرکزي  تهران                13873

20 واحد شهر قدس  تهران                13874

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13875

20 واحد ورامین  تهران                13876

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          13877

20 واحد اهواز  خوزستان              13878

20 واحد شیراز  فارس                 13879

20 واحد مرودشت  فارس                 13880

20 واحد تاکستان  قزوین                13881

20 واحد قم  قم                   13882

20 واحد کرمان  کرمان                13883

20 واحد کرمانشاه  کرمانشاه             13884

20 واحد رشت  گیالن                13885

20 واحد آیت ا... آملی  مازندران             13886

20 واحد ساري  مازندران             13887

20 واحد قائم شهر  مازندران             13888

20 واحد همدان  همدان                13889

کد رشته امتحانی 2026 - فیزیک گرایش فیزیک هسته اي

20 واحد شبستر ایجان شرقی       13890  آذرب

20 واحد تهران شمال  تهران                13891

20 واحد تهران مرکزي  تهران                13892

20 واحد شاهرود  سمنان                13893

20 واحد گرمسار  سمنان                13894

20 واحد شیراز  فارس                 13895

20 واحد خرم آباد  لرستان               13896

20 واحد ساري  مازندران             13897

20 واحد نور  مازندران             13898

کد رشته امتحانی 2027 - فیزیک گرایش نجوم  و اختر فیزیک

20 واحد تهران مرکزي  تهران                13899

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13900

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                13901

20 واحد بهبهان  خوزستان              13902

20 واحد قم  قم                   13903

20 واحد کرمانشاه  کرمانشاه             13904

گروه  فنی و مهندسی

کد رشته امتحانی 3001 - مهندسی برق  گرایش  افزاره هاي 

میکرو و نانو الکترونیک

20 واحد تبریز ایجان شرقی       13905  آذرب

20 واحد ارومیه ایجان غربی       13906  آذرب

20 واحد مهاباد ایجان غربی       13907  آذرب

20 واحد اردبیل  اردبیل               13908

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               13909

20 واحد شهرمجلسی  اصفهان               13910

20 واحد نجف آباد  اصفهان               13911

20 مرکز شهریار  تهران                13912

20 واحد پرند  تهران                13913

20 واحد تهران جنوب  تهران                13914

20 واحد تهران غرب  تهران                13915

20 واحد تهران مرکزي  تهران                13916

20 واحد رودهن  تهران                13917

20 واحد شهر قدس  تهران                13918

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13919

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                13920

20 واحد سبزوار  خراسان رضوي          13921

20 واحد گناباد  خراسان رضوي          13922

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          13923

20 واحد بجنورد  خراسان شمالی         13924

20 واحد بهبهان  خوزستان              13925

20 واحد ماهشهر  خوزستان              13926

20 واحد ابهر  زنجان                13927

20 واحد زرقان  فارس                 13928

20 واحد شیراز  فارس                 13929

20 واحد صفاشهر  فارس                 13930

20 واحد کازرون  فارس                 13931

20 واحد مرودشت  فارس                 13932

20 واحد قزوین  قزوین                13933

20 واحد سنندج  کردستان              13934

101



نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد مریوان  کردستان              13935

20 واحد کرمانشاه  کرمانشاه             13936

20 واحد یاسوج  کهگیلویه وبویراحمد   13937

20 واحد علی آبادکتول  گلستان               13938

20 واحد رشت  گیالن                13939

20 واحد دورود  لرستان               13940

20 واحد ساري  مازندران             13941

20 واحد قائم شهر  مازندران             13942

20 واحد اراك  مرکزي                13943

20 واحد ساوه  مرکزي                13944

20 واحد یزد  یزد                  13945

کد رشته امتحانی 3002 - مهندسی برق گرایش  مدارهاي 

مجتمع الکترونیک

20 مرکز تسوج ایجان شرقی       13946  آذرب

20 واحد اهر ایجان شرقی       13947  آذرب

20 واحد ایلخچی ایجان شرقی       13948  آذرب

20 واحد آذرشهر ایجان شرقی       13949  آذرب

20 واحد تبریز ایجان شرقی       13950  آذرب

20 واحد صوفیان ایجان شرقی       13951  آذرب

20 واحد عجب شیر ایجان شرقی       13952  آذرب

20 واحد مراغه ایجان شرقی       13953  آذرب

20 واحد ممقان ایجان شرقی       13954  آذرب

20 واحد میانه ایجان شرقی       13955  آذرب

20 واحد خوي ایجان غربی       13956  آذرب

20 واحد مهاباد ایجان غربی       13957  آذرب

20 واحد اردبیل  اردبیل               13958

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               13959

20 واحد خمینی شهر  اصفهان               13960

20 واحد شهرمجلسی  اصفهان               13961

20 واحد مبارکه  اصفهان               13962

20 واحد نائین  اصفهان               13963

20 واحد نجف آباد  اصفهان               13964

20 واحد بوشهر  بوشهر                13965

20 واحد دشتستان  بوشهر                13966

20 مرکز شهریار  تهران                13967

20 واحد اسالمشهر  تهران                13968

20 واحد تهران جنوب  تهران                13969

20 واحد تهران شرق  تهران                13970

20 واحد تهران غرب  تهران                13971

20 واحد تهران مرکزي  تهران                13972

20 واحد دماوند  تهران                13973

20 واحد رودهن  تهران                13974

20 واحد شهر قدس  تهران                13975

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                13976

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                13977

20 واحد سبزوار  خراسان رضوي          13978

20 واحد گناباد  خراسان رضوي          13979

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          13980

20 واحد نیشابور  خراسان رضوي          13981

20 واحد بجنورد  خراسان شمالی         13982

20 واحد دزفول  خوزستان              13983

20 واحد ابهر  زنجان                13984

20 واحد دامغان  سمنان                13985

20 واحد شاهرود  سمنان                13986

20 واحد زرقان  فارس                 13987

20 واحد سپیدان  فارس                 13988

20 واحد شیراز  فارس                 13989

20 واحد صفاشهر  فارس                 13990

20 واحد فسا  فارس                 13991

20 واحد کازرون  فارس                 13992

20 واحد مرودشت  فارس                 13993

20 واحد قزوین  قزوین                13994

20 واحد سنندج  کردستان              13995

20 واحد کرمان  کرمان                13996

20 واحد کرمانشاه  کرمانشاه             13997

20 واحد علی آبادکتول  گلستان               13998

20 واحد گرگان  گلستان               13999

20 واحد رشت  گیالن                14000

20 واحد الهیجان  گیالن                14001

20 واحد لنگرود  گیالن                14002

20 واحد بروجرد  لرستان               14003

20 واحد دورود  لرستان               14004

20 واحد ساري  مازندران             14005
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد قائم شهر  مازندران             14006

20 واحد نور  مازندران             14007

20 واحد اراك  مرکزي                14008

20 واحد آشتیان  مرکزي                14009

20 واحد خمین  مرکزي                14010

20 واحد ساوه  مرکزي                14011

20 واحد بندرعباس  هرمزگان              14012

20 واحد پارسیان  هرمزگان              14013

20 واحد مالیر  همدان                14014

20 واحد یزد  یزد                  14015

کد رشته امتحانی 3003 - مهندسی شیمی گرایش پلیمر

20 واحد اهر ایجان شرقی       14016  آذرب

20 واحد شهرضا  اصفهان               14017

20 واحد کاشان  اصفهان               14018

40 واحد الکترونیکی  تهران                14019

20 واحد تهران جنوب  تهران                14020

20 واحد تهران شمال  تهران                14021

20 واحد تهران مرکزي  تهران                14022

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                14023

20 واحد ماهشهر  خوزستان              14024

20 واحد شاهرود  سمنان                14025

20 واحد شیراز  فارس                 14026

20 واحد قائم شهر  مازندران             14027

20 واحد فراهان  مرکزي                14028

کد رشته امتحانی 3004 - مهندسی شیمی گرایش  صنایع غذایی

20 واحد شهرضا  اصفهان               14029

20 واحد تهران جنوب  تهران                14030

20 واحد تهران مرکزي  تهران                14031

20 واحد شهر قدس  تهران                14032

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                14033

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                14034

20 واحد بیرجند  خراسان جنوبی         14035

20 واحد قوچان  خراسان رضوي          14036

20 واحد اهواز  خوزستان              14037

20 واحد دامغان  سمنان                14038

20 واحد شاهرود  سمنان                14039

20 واحد شیراز  فارس                 14040

20 واحد بوئین زهرا  قزوین                14041

20 واحد قزوین  قزوین                14042

20 واحد آزادشهر  گلستان               14043

کد رشته امتحانی 3005 - مهندسی شیمی گرایش  محیط زیست

20 واحد شهرضا  اصفهان               14044

20 واحد نجف آباد  اصفهان               14045

40 واحد الکترونیکی  تهران                14046

20 واحد تهران جنوب  تهران                14047

20 واحد تهران شمال  تهران                14048

20 واحد تهران مرکزي  تهران                14049

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                14050

20 واحد ماهشهر  خوزستان              14051

20 واحد شاهرود  سمنان                14052

کد رشته امتحانی 3006 - مهندسی شیمی گرایش طراحی 

فرآیند

20 واحد اهر ایجان شرقی       14053  آذرب

20 واحد ایلخچی ایجان شرقی       14054  آذرب

20 واحد شهرضا  اصفهان               14055

20 واحد دشتستان  بوشهر                14056

40 واحد الکترونیکی  تهران                14057

20 واحد تهران جنوب  تهران                14058

20 واحد تهران شمال  تهران                14059

20 واحد تهران مرکزي  تهران                14060

20 واحد رباط کریم  تهران                14061

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                14062

20 واحد امیدیه  خوزستان              14063

20 واحد آبادان  خوزستان              14064

20 واحد دزفول  خوزستان              14065

20 واحد ماهشهر  خوزستان              14066

20 واحد شاهرود  سمنان                14067

20 واحد داراب  فارس                 14068

20 واحد المرد  فارس                 14069

20 واحد مرودشت  فارس                 14070

20 واحد گچساران  کهگیلویه وبویراحمد   14071

20 واحد رشت  گیالن                14072
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد بروجرد  لرستان               14073

20 واحد آیت ا... آملی  مازندران             14074

20 واحد فراهان  مرکزي                14075

20 واحد پارسیان  هرمزگان              14076

کد رشته امتحانی 3007 - مهندسی صنایع گرایش  بهینه سازي 

سیستم ها

20 واحد بناب ایجان شرقی       14077  آذرب

20 واحد اردبیل  اردبیل               14078

20 واحد لنجان  اصفهان               14079

20 واحد نجف آباد  اصفهان               14080

20 واحد کرج  البرز                14081

20 واحد پرند  تهران                14082

20 واحد تهران جنوب  تهران                14083

20 واحد تهران شمال  تهران                14084

20 واحد تهران غرب  تهران                14085

20 واحد رباط کریم  تهران                14086

20 واحد رودهن  تهران                14087

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                14088

20 واحد سمنان  سمنان                14089

20 واحد قزوین  قزوین                14090

20 واحد قم  قم                   14091

20 واحد کرمان  کرمان                14092

20 واحد الهیجان  گیالن                14093

20 واحد تنکابن  مازندران             14094

20 واحد قائم شهر  مازندران             14095

20 واحد ساوه  مرکزي                14096

20 واحد نراق  مرکزي                14097

20 واحد بندرعباس  هرمزگان              14098

کد رشته امتحانی 3008 - مهندسی صنایع گرایش  سیستم هاي 

کالن

20 واحد تبریز ایجان شرقی       14099  آذرب

20 واحد خمینی شهر  اصفهان               14100

20 واحد دهاقان  اصفهان               14101

20 واحد لنجان  اصفهان               14102

20 واحد مبارکه  اصفهان               14103

20 مرکز شهریار  تهران                14104

20 واحد پرند  تهران                14105

20 واحد تهران جنوب  تهران                14106

20 واحد تهران مرکزي  تهران                14107

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                14108

20 واحد فیروزکوه  تهران                14109

20 واحد سمنان  سمنان                14110

20 واحد تفرش  مرکزي                14111

20 واحد نراق  مرکزي                14112

کد رشته امتحانی 3009 - مهندسی صنایع گرایش  مدیریت 

مهندسی

40 واحد الکترونیکی  تهران                14113

20 واحد تهران شمال  تهران                14114

20 واحد تهران مرکزي  تهران                14115

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                14116

20 واحد شیراز  فارس                 14117

20 واحد سنندج  کردستان              14118

20 واحد نور  مازندران             14119

20 واحد اراك  مرکزي                14120

کد رشته امتحانی 3010 - مهندسی عمران گرایش آب و 

سازه هاي هیدرولیکی

20 واحد اهر ایجان شرقی       14121  آذرب

20 واحد تبریز ایجان شرقی       14122  آذرب

20 واحد شبستر ایجان شرقی       14123  آذرب

20 واحد مراغه ایجان شرقی       14124  آذرب

20 واحد خوي ایجان غربی       14125  آذرب

20 واحد سلماس ایجان غربی       14126  آذرب

20 اد مغان واحد پارس آب  اردبیل               14127

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               14128

20 واحد خمینی شهر  اصفهان               14129

20 واحد گلپایگان  اصفهان               14130

20 واحد اسالمشهر  تهران                14131

20 واحد پرند  تهران                14132

20 واحد تهران جنوب  تهران                14133

20 واحد تهران شرق  تهران                14134

20 واحد تهران شمال  تهران                14135

20 واحد تهران مرکزي  تهران                14136

20 واحد رودهن  تهران                14137

20 واحد صفادشت  تهران                14138
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                14139

20 واحد فیروزکوه  تهران                14140

20 واحد تربت جام  خراسان رضوي          14141

20 واحد تربت حیدریه  خراسان رضوي          14142

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          14143

20 واحد اسفراین  خراسان شمالی         14144

20 واحد اهواز  خوزستان              14145

20 واحد دزفول  خوزستان              14146

20 واحد شوشتر  خوزستان              14147

20 واحد زنجان  زنجان                14148

20 واحد شاهرود  سمنان                14149

20 واحد ارسنجان  فارس                 14150

20 واحد استهبان  فارس                 14151

20 واحد اقلید  فارس                 14152

20 واحد بیضا  فارس                 14153

20 واحد سروستان  فارس                 14154

20 واحد الرستان  فارس                 14155

20 واحد بوئین زهرا  قزوین                14156

20 واحد کرمان  کرمان                14157

20 واحد یاسوج  کهگیلویه وبویراحمد   14158

20 واحد الهیجان  گیالن                14159

20 واحد بابل  مازندران             14160

20 واحد رامسر  مازندران             14161

20 واحد جاسب  مرکزي                14162

20 واحد بندرعباس  هرمزگان              14163

کد رشته امتحانی 3011 - مهندسی عمران گرایش  راه و ترابري

20 واحد اهر ایجان شرقی       14164  آذرب

20 واحد نجف آباد  اصفهان               14165

20 واحد دشتستان  بوشهر                14166

20 واحد تهران جنوب  تهران                14167

20 واحد تهران جنوب - دوره مشترك 

با دانشگاه ارفورت آلمان

 تهران                14168

20 واحد تهران شمال  تهران                14169

20 واحد تهران مرکزي  تهران                14170

20 واحد دماوند  تهران                14171

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                14172

20 واحد بیرجند  خراسان جنوبی         14173

20 واحد زنجان  زنجان                14174

20 واحد شاهرود  سمنان                14175

20 واحد انار  کرمان                14176

20 واحد یاسوج  کهگیلویه وبویراحمد   14177

20 واحد آیت ا... آملی  مازندران             14178

20 واحد نوشهر  مازندران             14179

20 واحد همدان  همدان                14180

کد رشته امتحانی 3012 - مهندسی عمران گرایش  ژئوتکنیک

20 واحد آذرشهر ایجان شرقی       14181  آذرب

20 واحد تبریز ایجان شرقی       14182  آذرب

20 واحد شبستر ایجان شرقی       14183  آذرب

20 واحد مراغه ایجان شرقی       14184  آذرب

20 واحد مرند ایجان شرقی       14185  آذرب

20 واحد ارومیه ایجان غربی       14186  آذرب

20 واحد سلماس ایجان غربی       14187  آذرب

20 واحد نجف آباد  اصفهان               14188

20 واحد اسالمشهر  تهران                14189

20 واحد پرند  تهران                14190

20 واحد تهران شرق  تهران                14191

20 واحد تهران مرکزي  تهران                14192

20 واحد شهر قدس  تهران                14193

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                14194

20 واحد قاینات  خراسان جنوبی         14195

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          14196

20 واحد اهواز  خوزستان              14197

20 واحد زنجان  زنجان                14198

20 واحد سمنان  سمنان                14199

20 واحد استهبان  فارس                 14200

20 واحد سپیدان  فارس                 14201

20 واحد کازرون  فارس                 14202

20 واحد نورآباد ممسنی  فارس                 14203

20 واحد قزوین  قزوین                14204

20 واحد انار  کرمان                14205

20 واحد بردسیر  کرمان                14206

20 واحد یاسوج  کهگیلویه وبویراحمد   14207

20 واحد گرگان  گلستان               14208
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد بندرانزلی  گیالن                14209

20 واحد لنگرود  گیالن                14210

20 واحد خرم آباد  لرستان               14211

20 واحد تنکابن  مازندران             14212

20 واحد قائم شهر  مازندران             14213

20 واحد نوشهر  مازندران             14214

20 واحد اراك  مرکزي                14215

20 واحد خمین  مرکزي                14216

20 واحد مالیر  همدان                14217

20 واحد همدان  همدان                14218

20 واحد اردکان  یزد                  14219

20 واحد بافق  یزد                  14220

20 واحد میبد  یزد                  14221

کد رشته امتحانی 3013 - مهندسی عمران گرایش  سازه 

20 واحد اهر ایجان شرقی       14222  آذرب

20 واحد آذرشهر ایجان شرقی       14223  آذرب

20 واحد بناب ایجان شرقی       14224  آذرب

20 واحد تبریز ایجان شرقی       14225  آذرب

20 واحد سراب ایجان شرقی       14226  آذرب

20 واحد شبستر ایجان شرقی       14227  آذرب

20 واحد مراغه ایجان شرقی       14228  آذرب

20 واحد مرند ایجان شرقی       14229  آذرب

20 واحد میانه ایجان شرقی       14230  آذرب

20 واحد ارومیه ایجان غربی       14231  آذرب

20 واحد بوکان ایجان غربی       14232  آذرب

20 واحد خوي ایجان غربی       14233  آذرب

20 واحد مهاباد ایجان غربی       14234  آذرب

20 واحد گرمی  اردبیل               14235

20 واحد تیران  اصفهان               14236

20 واحد خمینی شهر  اصفهان               14237

20 واحد کاشان  اصفهان               14238

20 واحد گلپایگان  اصفهان               14239

20 واحد لنجان  اصفهان               14240

20 واحد نجف آباد  اصفهان               14241

20 مرکز کنگان  بوشهر                14242

20 واحد بندردیلم  بوشهر                14243

20 واحد بوشهر  بوشهر                14244

20 واحد خورموج  بوشهر                14245

20 مرکز شهریار  تهران                14246

20 واحد اسالمشهر  تهران                14247

20 واحد پردیس  تهران                14248

20 واحد تهران جنوب  تهران                14249

20 واحد تهران شرق  تهران                14250

20 واحد تهران شمال  تهران                14251

20 واحد تهران غرب  تهران                14252

20 واحد تهران مرکزي  تهران                14253

20 واحد دماوند  تهران                14254

20 واحد رباط کریم  تهران                14255

20 واحد رودهن  تهران                14256

20 واحد شهر قدس  تهران                14257

20 واحد صفادشت  تهران                14258

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                14259

20 واحد ورامین  تهران                14260

20 واحد بروجن  چهارمحال وبختیاري    14261

20 واحد شهرکرد  چهارمحال وبختیاري    14262

20 واحد فارسان  چهارمحال وبختیاري    14263

20 واحد بیرجند  خراسان جنوبی         14264

20 واحد فردوس  خراسان جنوبی         14265

20 واحد تربت حیدریه  خراسان رضوي          14266

20 واحد کاشمر  خراسان رضوي          14267

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          14268

20 واحد نیشابور  خراسان رضوي          14269

20 واحد آبادان  خوزستان              14270

20 واحد بهبهان  خوزستان              14271

20 واحد دزفول  خوزستان              14272

20 واحد رامهرمز  خوزستان              14273

20 واحد شوشتر  خوزستان              14274

20 واحد زنجان  زنجان                14275

20 واحد هیدج  زنجان                14276

20 واحد دامغان  سمنان                14277

20 واحد سمنان  سمنان                14278

20 واحد شاهرود  سمنان                14279
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد مهدي شهر  سمنان                14280

20 واحد زاهدان  سیستان وبلوچستان     14281

20 واحد استهبان  فارس                 14282

20 واحد اقلید  فارس                 14283

20 واحد سپیدان  فارس                 14284

20 واحد شیراز  فارس                 14285

20 واحد الرستان  فارس                 14286

20 واحد تاکستان  قزوین                14287

20 واحد قزوین  قزوین                14288

20 واحد سقز  کردستان              14289

20 واحد سنندج  کردستان              14290

20 واحد بردسیر  کرمان                14291

20 واحد بم  کرمان                14292

20 واحد کرمان  کرمان                14293

20 واحد اسالم آبادغرب  کرمانشاه             14294

20 واحد کرمانشاه  کرمانشاه             14295

20 واحد گچساران  کهگیلویه وبویراحمد   14296

20 واحد یاسوج  کهگیلویه وبویراحمد   14297

20 واحد آزادشهر  گلستان               14298

20 واحد علی آبادکتول  گلستان               14299

20 واحد گرگان  گلستان               14300

20 واحد گنبدکاووس  گلستان               14301

20 واحد بندرانزلی  گیالن                14302

20 واحد فومن و شفت  گیالن                14303

20 واحد الیگودرز  لرستان               14304

20 واحد بروجرد  لرستان               14305

20 واحد خرم آباد  لرستان               14306

20 واحد دورود  لرستان               14307

20 واحد آیت ا... آملی  مازندران             14308

20 واحد جویبار  مازندران             14309

20 واحد چالوس  مازندران             14310

20 واحد رامسر  مازندران             14311

20 واحد قائم شهر  مازندران             14312

20 واحد نور  مازندران             14313

20 واحد اراك  مرکزي                14314

20 واحد تفرش  مرکزي                14315

20 واحد جاسب  مرکزي                14316

20 واحد خمین  مرکزي                14317

20 واحد ساوه  مرکزي                14318

20 واحد بندرعباس  هرمزگان              14319

20 واحد قشم  هرمزگان              14320

20 واحد مالیر  همدان                14321

20 واحد همدان  همدان                14322

20 واحد ابرکوه  یزد                  14323

20 واحد بافق  یزد                  14324

20 واحد تفت  یزد                  14325

20 واحد میبد  یزد                  14326

20 واحد یزد  یزد                  14327

کد رشته امتحانی 3014 - مهندسی عمران گرایش مهندسی 

محیط زیست

20 واحد تهران غرب  تهران                14328

20 واحد استهبان  فارس                 14329

کد رشته امتحانی 3015 - مهندسی عمران گرایش مهندسی و 

مدیریت ساخت

20 واحد بناب ایجان شرقی       14330  آذرب

20 واحد تبریز ایجان شرقی       14331  آذرب

20 واحد مراغه ایجان شرقی       14332  آذرب

20 واحد میانه ایجان شرقی       14333  آذرب

20 واحد اردستان  اصفهان               14334

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               14335

20 واحد تیران  اصفهان               14336

20 واحد نجف آباد  اصفهان               14337

20 واحد کرج  البرز                14338

20 واحد پردیس  تهران                14339

20 واحد تهران جنوب  تهران                14340

20 واحد تهران مرکزي  تهران                14341

20 واحد دماوند  تهران                14342

20 واحد صفادشت  تهران                14343

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                14344

20 واحد شیروان  خراسان شمالی         14345

20 واحد اهواز  خوزستان              14346

20 واحد شوشتر  خوزستان              14347

20 واحد استهبان  فارس                 14348
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد شیراز  فارس                 14349

20 واحد قزوین  قزوین                14350

20 واحد انار  کرمان                14351

20 واحد بردسیر  کرمان                14352

20 واحد سیرجان  کرمان                14353

20 واحد کرمان  کرمان                14354

20 واحد یاسوج  کهگیلویه وبویراحمد   14355

20 واحد بروجرد  لرستان               14356

20 واحد چالوس  مازندران             14357

20 واحد نور  مازندران             14358

20 واحد اراك  مرکزي                14359

20 واحد خمین  مرکزي                14360

20 واحد بافق  یزد                  14361

20 واحد تفت  یزد                  14362

20 واحد میبد  یزد                  14363

20 واحد یزد  یزد                  14364

کد رشته امتحانی 3016 - مهندسی فناوري اطالعات گرایش 

تجارت الکترونیکی

20 واحد ارومیه ایجان غربی       14365  آذرب

20 واحد شهرمجلسی  اصفهان               14366

20 واحد کاشان  اصفهان               14367

40 واحد الکترونیکی  تهران                14368

20 واحد تهران جنوب  تهران                14369

20 واحد تهران مرکزي  تهران                14370

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                14371

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                14372

20 واحد بیرجند  خراسان جنوبی         14373

20 واحد سپیدان  فارس                 14374

20 واحد شیراز  فارس                 14375

20 واحد صفاشهر  فارس                 14376

20 واحد فسا  فارس                 14377

20 واحد قزوین  قزوین                14378

20 واحد الهیجان  گیالن                14379

20 واحد تفرش  مرکزي                14380

20 واحد خمین  مرکزي                14381

20 واحد بافق  یزد                  14382

20 واحد میبد  یزد                  14383

کد رشته امتحانی 3018 - مهندسی فناوري اطالعات گرایش 

معماري سازمانی

20 واحد شبستر ایجان شرقی       14384  آذرب

20 واحد ارومیه ایجان غربی       14385  آذرب

20 واحد مبارکه  اصفهان               14386

20 واحد نجف آباد  اصفهان               14387

20 واحد تهران غرب  تهران                14388

20 واحد بردسیر  کرمان                14389

20 واحد کرمان  کرمان                14390

کد رشته امتحانی 3019 - مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

20 واحد بناب ایجان شرقی       14391  آذرب

20 واحد تبریز ایجان شرقی       14392  آذرب

20 واحد شبستر ایجان شرقی       14393  آذرب

20 واحد مراغه ایجان شرقی       14394  آذرب

20 واحد میانه ایجان شرقی       14395  آذرب

20 واحد ارومیه ایجان غربی       14396  آذرب

20 واحد خوي ایجان غربی       14397  آذرب

20 واحد ماکو ایجان غربی       14398  آذرب

20 واحد مهاباد ایجان غربی       14399  آذرب

20 واحد میاندوآب ایجان غربی       14400  آذرب

20 واحد اردبیل  اردبیل               14401

20 واحد گرمی  اردبیل               14402

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               14403

20 واحد دولت آباد  اصفهان               14404

20 واحد دهاقان  اصفهان               14405

20 واحد شهرمجلسی  اصفهان               14406

20 واحد کاشان  اصفهان               14407

20 واحد مبارکه  اصفهان               14408

20 واحد نجف آباد  اصفهان               14409

20 واحد کرج  البرز                14410

20 واحد اهرم  بوشهر                14411

20 واحد بوشهر  بوشهر                14412

20 واحد اسالمشهر  تهران                14413

40 واحد الکترونیکی  تهران                14414

20 واحد تهران جنوب  تهران                14415

20 واحد تهران جنوب - دوره مشترك 

با دانشگاه ارفورت آلمان

 تهران                14416
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد تهران شمال  تهران                14417

20 واحد تهران غرب  تهران                14418

20 واحد تهران مرکزي  تهران                14419

20 واحد دماوند  تهران                14420

20 واحد شهر قدس  تهران                14421

20 واحد صفادشت  تهران                14422

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                14423

20 واحد فیروزکوه  تهران                14424

20 واحد مالرد  تهران                14425

20 واحد ورامین  تهران                14426

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                14427

20 واحد شهرکرد  چهارمحال وبختیاري    14428

20 واحد فارسان  چهارمحال وبختیاري    14429

20 واحد بیرجند  خراسان جنوبی         14430

20 واحد فردوس  خراسان جنوبی         14431

20 واحد سبزوار  خراسان رضوي          14432

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          14433

20 واحد نیشابور  خراسان رضوي          14434

20 واحد شیروان  خراسان شمالی         14435

20 واحد اهواز  خوزستان              14436

20 واحد آبادان  خوزستان              14437

20 واحد دزفول  خوزستان              14438

20 واحد ماهشهر  خوزستان              14439

20 واحد ابهر  زنجان                14440

20 واحد زنجان  زنجان                14441

20 واحد هیدج  زنجان                14442

20 واحد دامغان  سمنان                14443

20 واحد سمنان  سمنان                14444

20 واحد شاهرود  سمنان                14445

20 واحد زاهدان  سیستان وبلوچستان     14446

20 واحد استهبان  فارس                 14447

20 واحد بیضا  فارس                 14448

20 واحد زاهد شهر  فارس                 14449

20 واحد زرقان  فارس                 14450

20 واحد سپیدان  فارس                 14451

20 واحد شیراز  فارس                 14452

20 واحد صفاشهر  فارس                 14453

20 واحد الرستان  فارس                 14454

20 واحد المرد  فارس                 14455

20 واحد مرودشت  فارس                 14456

20 واحد نورآباد ممسنی  فارس                 14457

20 واحد بوئین زهرا  قزوین                14458

20 واحد قزوین  قزوین                14459

20 واحد سنندج  کردستان              14460

20 واحد بافت  کرمان                14461

20 واحد بردسیر  کرمان                14462

20 واحد رفسنجان  کرمان                14463

20 واحد سیرجان  کرمان                14464

20 واحد کرمان  کرمان                14465

20 واحد دهدشت  کهگیلویه وبویراحمد   14466

20 واحد یاسوج  کهگیلویه وبویراحمد   14467

20 واحد بندرگز  گلستان               14468

20 واحد علی آبادکتول  گلستان               14469

20 واحد گرگان  گلستان               14470

20 واحد فومن و شفت  گیالن                14471

20 واحد الهیجان  گیالن                14472

20 واحد بروجرد  لرستان               14473

20 واحد خرم آباد  لرستان               14474

20 واحد دورود  لرستان               14475

20 واحد آیت ا... آملی  مازندران             14476

20 واحد بابل  مازندران             14477

20 واحد بهشهر  مازندران             14478

20 واحد رامسر  مازندران             14479

20 واحد ساري  مازندران             14480

20 واحد قائم شهر  مازندران             14481

20 واحد نور  مازندران             14482

20 واحد اراك  مرکزي                14483

20 واحد آشتیان  مرکزي                14484

20 واحد تفرش  مرکزي                14485

20 واحد خمین  مرکزي                14486

20 واحد ساوه  مرکزي                14487

20 واحد محالت  مرکزي                14488
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد نراق  مرکزي                14489

20 مرکز آموزش بین المللی قشم  هرمزگان              14490

20 واحد بندرعباس  هرمزگان              14491

20 واحد تویسرکان  همدان                14492

20 واحد مالیر  همدان                14493

20 واحد همدان  همدان                14494

20 واحد میبد  یزد                  14495

20 واحد یزد  یزد                  14496

20 واحد لبنان برون مرزي             14497

کد رشته امتحانی 3020 - مهندسی کامپیوتر گرایش هوش 

مصنوعی و رباتیکز

20 واحد بناب ایجان شرقی       14498  آذرب

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               14499

20 واحد شهرمجلسی  اصفهان               14500

20 واحد نجف آباد  اصفهان               14501

40 واحد الکترونیکی  تهران                14502

20 واحد تهران جنوب  تهران                14503

20 واحد تهران شمال  تهران                14504

20 واحد تهران مرکزي  تهران                14505

20 واحد شهر قدس  تهران                14506

20 واحد صفادشت  تهران                14507

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                14508

20 واحد مالرد  تهران                14509

20 واحد بروجن  چهارمحال وبختیاري    14510

20 واحد شهرکرد  چهارمحال وبختیاري    14511

20 واحد بیرجند  خراسان جنوبی         14512

20 واحد فردوس  خراسان جنوبی         14513

20 واحد قوچان  خراسان رضوي          14514

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          14515

20 واحد دزفول  خوزستان              14516

20 واحد اقلید  فارس                 14517

20 واحد شیراز  فارس                 14518

20 واحد کازرون  فارس                 14519

20 واحد نورآباد ممسنی  فارس                 14520

20 واحد بوئین زهرا  قزوین                14521

20 واحد قزوین  قزوین                14522

20 واحد بافت  کرمان                14523

20 واحد بردسیر  کرمان                14524

20 واحد رفسنجان  کرمان                14525

20 واحد کرمان  کرمان                14526

20 واحد الهیجان  گیالن                14527

20 واحد نور  مازندران             14528

20 واحد همدان  همدان                14529

20 واحد میبد  یزد                  14530

کد رشته امتحانی 3021 - مهندسی مکانیک گرایش تبدیل 

انرژي

20 واحد اهر ایجان شرقی       14531  آذرب

20 واحد ایلخچی ایجان شرقی       14532  آذرب

20 واحد بناب ایجان شرقی       14533  آذرب

20 واحد تبریز ایجان شرقی       14534  آذرب

20 واحد عجب شیر ایجان شرقی       14535  آذرب

20 واحد مراغه ایجان شرقی       14536  آذرب

20 واحد سلماس ایجان غربی       14537  آذرب

20 واحد خمینی شهر  اصفهان               14538

20 واحد شهرضا  اصفهان               14539

20 واحد شهرمجلسی  اصفهان               14540

20 واحد کاشان  اصفهان               14541

20 واحد گلپایگان  اصفهان               14542

20 واحد نجف آباد  اصفهان               14543

20 واحد کرج  البرز                14544

20 واحد بوشهر  بوشهر                14545

20 واحد دشتستان  بوشهر                14546

20 واحد اسالمشهر  تهران                14547

40 واحد الکترونیکی  تهران                14548

20 واحد پردیس  تهران                14549

20 واحد پرند  تهران                14550

20 واحد تهران جنوب  تهران                14551

20 واحد تهران جنوب - دوره مشترك 

با دانشگاه نوردهاوزن آلمان

 تهران                14552

20 واحد تهران شرق  تهران                14553

20 واحد تهران شمال  تهران                14554

20 واحد تهران غرب  تهران                14555

20 واحد تهران مرکزي  تهران                14556

20 واحد دماوند  تهران                14557
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد رودهن  تهران                14558

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                14559

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                14560

20 واحد تربت جام  خراسان رضوي          14561

20 واحد قوچان  خراسان رضوي          14562

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          14563

20 واحد نیشابور  خراسان رضوي          14564

20 واحد اسفراین  خراسان شمالی         14565

20 واحد اهواز  خوزستان              14566

20 واحد دزفول  خوزستان              14567

20 واحد ماهشهر  خوزستان              14568

20 واحد زنجان  زنجان                14569

20 واحد سمنان  سمنان                14570

20 واحد شاهرود  سمنان                14571

20 واحد مهدي شهر  سمنان                14572

20 واحد شیراز  فارس                 14573

20 واحد المرد  فارس                 14574

20 واحد نی ریز  فارس                 14575

20 واحد تاکستان  قزوین                14576

20 واحد قزوین  قزوین                14577

20 واحد بردسیر  کرمان                14578

20 واحد سیرجان  کرمان                14579

20 واحد کرمان  کرمان                14580

20 واحد یاسوج  کهگیلویه وبویراحمد   14581

20 واحد علی آبادکتول  گلستان               14582

20 واحد بندرانزلی  گیالن                14583

20 واحد الهیجان  گیالن                14584

20 واحد لنگرود  گیالن                14585

20 واحد الیگودرز  لرستان               14586

20 واحد بروجرد  لرستان               14587

20 واحد آیت ا... آملی  مازندران             14588

20 واحد رامسر  مازندران             14589

20 واحد ساري  مازندران             14590

20 واحد قائم شهر  مازندران             14591

20 واحد نور  مازندران             14592

20 واحد نوشهر  مازندران             14593

20 واحد اراك  مرکزي                14594

20 واحد جاسب  مرکزي                14595

20 واحد نراق  مرکزي                14596

20 واحد همدان  همدان                14597

20 واحد اشکذر  یزد                  14598

20 واحد بافق  یزد                  14599

20 واحد یزد  یزد                  14600

کد رشته امتحانی 3022 - مهندسی مکانیک گرایش ساخت و 

تولید

20 واحد تبریز ایجان شرقی       14601  آذرب

20 واحد عجب شیر ایجان شرقی       14602  آذرب

20 واحد مراغه ایجان شرقی       14603  آذرب

20 واحد تیران  اصفهان               14604

20 واحد خمینی شهر  اصفهان               14605

20 واحد شهرمجلسی  اصفهان               14606

20 واحد گلپایگان  اصفهان               14607

20 واحد نجف آباد  اصفهان               14608

20 واحد تهران جنوب  تهران                14609

20 واحد تهران شرق  تهران                14610

20 واحد تهران شمال  تهران                14611

20 واحد تهران مرکزي  تهران                14612

20 واحد دماوند  تهران                14613

20 واحد شهر قدس  تهران                14614

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                14615

20 واحد بیرجند  خراسان جنوبی         14616

20 واحد ایذه  خوزستان              14617

20 واحد دزفول  خوزستان              14618

20 واحد سمنان  سمنان                14619

20 واحد شاهرود  سمنان                14620

20 واحد شیراز  فارس                 14621

20 واحد قم  قم                   14622

20 واحد سنندج  کردستان              14623

20 واحد کرمان  کرمان                14624

20 واحد کرمانشاه  کرمانشاه             14625

20 واحد بندرانزلی  گیالن                14626

20 واحد الیگودرز  لرستان               14627

20 واحد دورود  لرستان               14628
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد ساري  مازندران             14629

20 واحد اراك  مرکزي                14630

20 واحد جاسب  مرکزي                14631

20 واحد خمین  مرکزي                14632

20 واحد ساوه  مرکزي                14633

20 واحد همدان  همدان                14634

کد رشته امتحانی 3023 - مهندسی مکانیک گرایش طراحی 

کاربردي

20 واحد ایلخچی ایجان شرقی       14635  آذرب

20 واحد بناب ایجان شرقی       14636  آذرب

20 واحد تبریز ایجان شرقی       14637  آذرب

20 واحد میانه ایجان شرقی       14638  آذرب

20 واحد خمینی شهر  اصفهان               14639

20 واحد شهرضا  اصفهان               14640

20 واحد شهرمجلسی  اصفهان               14641

20 واحد کاشان  اصفهان               14642

20 واحد گلپایگان  اصفهان               14643

20 واحد لنجان  اصفهان               14644

20 واحد نجف آباد  اصفهان               14645

20 واحد کرج  البرز                14646

20 واحد اهرم  بوشهر                14647

20 واحد دشتستان  بوشهر                14648

40 واحد الکترونیکی  تهران                14649

20 واحد پردیس  تهران                14650

20 واحد پرند  تهران                14651

20 واحد تهران جنوب  تهران                14652

20 واحد تهران شرق  تهران                14653

20 واحد تهران شمال  تهران                14654

20 واحد تهران غرب  تهران                14655

20 واحد تهران مرکزي  تهران                14656

20 واحد دماوند  تهران                14657

20 واحد رودهن  تهران                14658

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                14659

20 واحد ورامین  تهران                14660

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                14661

20 واحد بروجن  چهارمحال وبختیاري    14662

20 واحد شهرکرد  چهارمحال وبختیاري    14663

20 واحد تربت جام  خراسان رضوي          14664

20 واحد گناباد  خراسان رضوي          14665

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          14666

20 واحد اهواز  خوزستان              14667

20 واحد شوشتر  خوزستان              14668

20 واحد ابهر  زنجان                14669

20 واحد هیدج  زنجان                14670

20 واحد دامغان  سمنان                14671

20 واحد سمنان  سمنان                14672

20 واحد شاهرود  سمنان                14673

20 واحد ارسنجان  فارس                 14674

20 واحد شیراز  فارس                 14675

20 واحد المرد  فارس                 14676

20 واحد مرودشت  فارس                 14677

20 واحد تاکستان  قزوین                14678

20 واحد قزوین  قزوین                14679

20 واحد بردسیر  کرمان                14680

20 واحد کرمان  کرمان                14681

20 مرکز لشت نشا - زیبا کنار  گیالن                14682

20 واحد بندرانزلی  گیالن                14683

20 واحد فومن و شفت  گیالن                14684

20 واحد الهیجان  گیالن                14685

20 واحد لنگرود  گیالن                14686

20 واحد الیگودرز  لرستان               14687

20 واحد بروجرد  لرستان               14688

20 واحد خرم آباد  لرستان               14689

20 واحد چالوس  مازندران             14690

20 واحد ساري  مازندران             14691

20 واحد نور  مازندران             14692

20 واحد اراك  مرکزي                14693

20 واحد جاسب  مرکزي                14694

20 واحد خمین  مرکزي                14695

20 واحد ساوه  مرکزي                14696

20 واحد تویسرکان  همدان                14697

20 واحد همدان  همدان                14698

20 واحد بافق  یزد                  14699
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

کد رشته امتحانی 3024 - مهندسی مواد گرایش  شناسایی و 

انتخاب مواد مهندسی

20 واحد شهرضا  اصفهان               14700

20 واحد شهرمجلسی  اصفهان               14701

20 واحد نجف آباد  اصفهان               14702

20 واحد کرج  البرز                14703

20 واحد تهران جنوب  تهران                14704

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                14705

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          14706

20 واحد اهواز  خوزستان              14707

20 واحد شاهرود  سمنان                14708

20 واحد آیت ا... آملی  مازندران             14709

20 واحد ساوه  مرکزي                14710

گروه  کشاورزي و منابع طبیعی

کد رشته امتحانی 4001 - اقتصاد کشاورزي گرایش اقتصاد 

تولید و مدیریت واحدهاي کشاورزي

7 واحد میانه ایجان شرقی       14711  آذرب

7 واحد رودهن  تهران                14712

7 واحد شهر قدس  تهران                14713

7 واحد ارسنجان  فارس                 14714

7 واحد مرودشت  فارس                 14715

7 واحد قائم شهر  مازندران             14716

کد رشته امتحانی 4002 - اقتصاد کشاورزي گرایش سیاست و 

توسعه کشاورزي

7 واحد میانه ایجان شرقی       14717  آذرب

7 واحد کرج  البرز                14718

7 واحد رودهن  تهران                14719

7 واحد علوم و تحقیقات  تهران                14720

7 واحد ارسنجان  فارس                 14721

7 واحد مرودشت  فارس                 14722

7 واحد قائم شهر  مازندران             14723

کد رشته امتحانی 4003 - بیوتکنولوژي کشاورزي

7 واحد تبریز ایجان شرقی       14724  آذرب

7 واحد شبستر ایجان شرقی       14725  آذرب

7 واحد مراغه ایجان شرقی       14726  آذرب

7 واحد ماکو ایجان غربی       14727  آذرب

7 واحد اردبیل  اردبیل               14728

7 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               14729

7 واحد کرج  البرز                14730

7 واحد علوم و تحقیقات  تهران                14731

7 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                14732

7 واحد سبزوار  خراسان رضوي          14733

7 واحد شوشتر  خوزستان              14734

7 واحد دامغان  سمنان                14735

7 واحد سنندج  کردستان              14736

7 واحد کرمانشاه  کرمانشاه             14737

7 واحد آستارا  گیالن                14738

7 واحد الهیجان  گیالن                14739

7 واحد اراك  مرکزي                14740

7 واحد میبد  یزد                  14741

کد رشته امتحانی 4004 - توسعه روستایی

7 واحد اسالمشهر  تهران                14742

7 واحد علوم و تحقیقات  تهران                14743

7 واحد بیرجند  خراسان جنوبی         14744

7 واحد گرمسار  سمنان                14745

7 واحد مرودشت  فارس                 14746

کد رشته امتحانی 4005 - علوم دامی گرایش تغذیه دام

7 واحد تبریز ایجان شرقی       14747  آذرب

7 واحد شبستر ایجان شرقی       14748  آذرب

7 واحد مراغه ایجان شرقی       14749  آذرب

7 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               14750

7 واحد کرج  البرز                14751

7 واحد ایالم  ایالم                14752

7 واحد علوم و تحقیقات  تهران                14753

7 واحد ورامین  تهران                14754

7 واحد شهرکرد  چهارمحال وبختیاري    14755

7 واحد بیرجند  خراسان جنوبی         14756

7 واحد کاشمر  خراسان رضوي          14757

7 واحد مشهد  خراسان رضوي          14758

7 واحد ابهر  زنجان                14759

7 واحد گرمسار  سمنان                14760

7 واحد سنندج  کردستان              14761
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

7 واحد آستارا  گیالن                14762

7 واحد رشت  گیالن                14763

7 واحد چالوس  مازندران             14764

7 واحد قائم شهر  مازندران             14765

7 واحد اراك  مرکزي                14766

7 واحد ساوه  مرکزي                14767

کد رشته امتحانی 4006 - علوم و مهندسی محیط زیست گرایش

 ارزیابی  و آمایش  سرزمین

7 واحد علوم و تحقیقات  تهران                14768

7 واحد اهواز  خوزستان              14769

7 واحد تاکستان  قزوین                14770

7 واحد اراك  مرکزي                14771

7 واحد همدان  همدان                14772

کد رشته امتحانی 4007 - مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي 

گرایش انرژي

7 واحد دزفول  خوزستان              14773

7 واحد شوشتر  خوزستان              14774

7 واحد اقلید  فارس                 14775

7 واحد تاکستان  قزوین                14776

7 واحد آزادشهر  گلستان               14777

گروه  هنر

کد رشته امتحانی 5001 - پژوهش هنر

20 واحد نجف آباد  اصفهان               14778

20 واحد اسالمشهر  تهران                14779

40 واحد الکترونیکی  تهران                14780

20 واحد تهران جنوب  تهران                14781

20 واحد تهران شمال  تهران                14782

20 واحد تهران مرکزي  تهران                14783

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                14784

20 واحد بیرجند  خراسان جنوبی         14785

20 واحد طبس  خراسان جنوبی         14786

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          14787

20 واحد سپیدان  فارس                 14788

20 واحد علی آبادکتول  گلستان               14789

20 واحد قائم شهر  مازندران             14790

20 واحد اشکذر  یزد                  14791

20 واحد یزد  یزد                  14792

کد رشته امتحانی 5002 - طراحی شهري *

20 واحد اهر ایجان شرقی       14793  آذرب

20 واحد ایلخچی ایجان شرقی       14794  آذرب

20 واحد آذرشهر ایجان شرقی       14795  آذرب

20 واحد بناب ایجان شرقی       14796  آذرب

20 واحد تبریز ایجان شرقی       14797  آذرب

20 واحد سراب ایجان شرقی       14798  آذرب

20 واحد شبستر ایجان شرقی       14799  آذرب

20 واحد هریس ایجان شرقی       14800  آذرب

20 واحد اردبیل  اردبیل               14801

20 واحد خلخال  اردبیل               14802

20 واحد دولت آباد  اصفهان               14803

20 واحد سمیرم  اصفهان               14804

20 واحد نائین  اصفهان               14805

20 واحد نجف آباد  اصفهان               14806

20 واحد پردیس  تهران                14807

20 واحد تهران جنوب  تهران                14808

20 واحد تهران شمال  تهران                14809

20 واحد تهران مرکزي  تهران                14810

20 واحد رودهن  تهران                14811

20 واحد شهر قدس  تهران                14812

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                14813

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                14814

20 واحد فردوس  خراسان جنوبی         14815

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          14816

20 واحد اهواز  خوزستان              14817

20 واحد زنجان  زنجان                14818

20 واحد سمنان  سمنان                14819

20 واحد مهدي شهر  سمنان                14820

20 واحد بیضا  فارس                 14821

20 واحد شیراز  فارس                 14822

20 واحد صفاشهر  فارس                 14823

20 واحد الرستان  فارس                 14824

20 واحد قزوین  قزوین                14825

20 واحد سنندج  کردستان              14826
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد زرند  کرمان                14827

20 واحد سیرجان  کرمان                14828

20 واحد شهربابک  کرمان                14829

20 واحد کرمان  کرمان                14830

20 واحد چالوس  مازندران             14831

20 واحد رامسر  مازندران             14832

20 واحد نور  مازندران             14833

20 واحد همدان  همدان                14834

20 واحد یزد  یزد                  14835

کد رشته امتحانی 5003 - مهندسی معماري  **

20 واحد اسکو ایجان شرقی       14836  آذرب

20 واحد اهر ایجان شرقی       14837  آذرب

20 واحد ایلخچی ایجان شرقی       14838  آذرب

20 واحد آذرشهر ایجان شرقی       14839  آذرب

20 واحد بستان آباد ایجان شرقی       14840  آذرب

20 واحد تبریز ایجان شرقی       14841  آذرب

20 واحد سراب ایجان شرقی       14842  آذرب

20 واحد شبستر ایجان شرقی       14843  آذرب

20 واحد عجب شیر ایجان شرقی       14844  آذرب

20 واحد مراغه ایجان شرقی       14845  آذرب

20 واحد مرند ایجان شرقی       14846  آذرب

20 واحد میانه ایجان شرقی       14847  آذرب

20 واحد هریس ایجان شرقی       14848  آذرب

20 واحد هشترود ایجان شرقی       14849  آذرب

20 واحد ارومیه ایجان غربی       14850  آذرب

20 واحد اردبیل  اردبیل               14851

20 واحد خلخال  اردبیل               14852

20 واحد اردستان  اصفهان               14853

20 واحد اصفهان - خوراسگان  اصفهان               14854

20 واحد دولت آباد  اصفهان               14855

20 واحد سمیرم  اصفهان               14856

20 واحد شاهین شهر  اصفهان               14857

20 واحد کاشان  اصفهان               14858

20 واحد نجف آباد  اصفهان               14859

20 واحد نطنز  اصفهان               14860

20 واحد هرند  اصفهان               14861

20 واحد کرج  البرز                14862

20 واحد ایالم  ایالم                14863

20 واحد بوشهر  بوشهر                14864

20 واحد اسالمشهر  تهران                14865

10 واحد بین الملل فرشتگان  تهران                14866

10 واحد بین الملل فرشتگان  تهران                14867

20 واحد پردیس  تهران                14868

20 واحد پرند  تهران                14869

20 واحد تهران جنوب  تهران                14870

20 واحد تهران جنوب - دوره مشترك 

با دانشگاه ارفورت آلمان

 تهران                14871

20 واحد تهران شرق  تهران                14872

20 واحد تهران شمال  تهران                14873

20 واحد تهران غرب  تهران                14874

20 واحد تهران مرکزي  تهران                14875

20 واحد دماوند  تهران                14876

20 واحد رودهن  تهران                14877

20 واحد صفادشت  تهران                14878

20 واحد علوم و تحقیقات  تهران                14879

20 واحد فیروزکوه  تهران                14880

20 واحد ورامین  تهران                14881

20 واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرري  تهران                14882

20 واحد شهرکرد  چهارمحال وبختیاري    14883

20 واحد بیرجند  خراسان جنوبی         14884

20 واحد کاشمر  خراسان رضوي          14885

20 واحد مشهد  خراسان رضوي          14886

20 واحد نیشابور  خراسان رضوي          14887

20 واحد اهواز  خوزستان              14888

20 واحد آبادان  خوزستان              14889

20 واحد دزفول  خوزستان              14890

20 واحد شوشتر  خوزستان              14891

20 واحد ماهشهر  خوزستان              14892

20 واحد ابهر  زنجان                14893

20 واحد زنجان  زنجان                14894

20 واحد هیدج  زنجان                14895

20 واحد دامغان  سمنان                14896

20 واحد سمنان  سمنان                14897
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نام محل دانشگاهی
کد رشته 

محل

                       دفترچه راهنماي پذیرش دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 (نوبت اول) 

    جدول شماره 5 - کد رشته محل هاي تحصیلی و واحدهاي مجري دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ظرفیت

پذیرش

نکته: شیوه پذیرش در کلیه رشته/محل هاي دوره فراگیر دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آموزشی پژوهشی می باشد.

نام محل دانشگاهیاستان
کد رشته 

محل

ظرفیت

پذیرش
استان

20 واحد شاهرود  سمنان                14898

20 واحد مهدي شهر  سمنان                14899

20 واحد زاهدان  سیستان وبلوچستان     14900

20 واحد استهبان  فارس                 14901

20 واحد سپیدان  فارس                 14902

20 واحد شیراز  فارس                 14903

20 واحد الرستان  فارس                 14904

20 واحد المرد  فارس                 14905

20 واحد مرودشت  فارس                 14906

20 واحد قزوین  قزوین                14907

20 واحد سنندج  کردستان              14908

20 واحد مریوان  کردستان              14909

20 واحد بردسیر  کرمان                14910

20 واحد بم  کرمان                14911

20 واحد رفسنجان  کرمان                14912

20 واحد کرمان  کرمان                14913

20 واحد کرمانشاه  کرمانشاه             14914

20 واحد یاسوج  کهگیلویه وبویراحمد   14915

20 واحد آزادشهر  گلستان               14916

20 واحد گرگان  گلستان               14917

20 واحد گنبدکاووس  گلستان               14918

20 واحد رشت  گیالن                14919

20 واحد فومن و شفت  گیالن                14920

20 واحد الهیجان  گیالن                14921

20 واحد بروجرد  لرستان               14922

20 واحد خرم آباد  لرستان               14923

20 واحد دورود  لرستان               14924

20 اد مرکز محمودآب  مازندران             14925

20 واحد آیت ا... آملی  مازندران             14926

20 واحد بابل  مازندران             14927

20 واحد چالوس  مازندران             14928

20 واحد رامسر  مازندران             14929

20 واحد ساري  مازندران             14930

20 واحد سوادکوه  مازندران             14931

20 واحد نور  مازندران             14932

20 واحد اراك  مرکزي                14933

20 واحد تفرش  مرکزي                14934

20 واحد خمین  مرکزي                14935

20 واحد ساوه  مرکزي                14936

20 واحد محالت  مرکزي                14937

20 مرکز آموزش بین المللی قشم  هرمزگان              14938

20 واحد بندرعباس  هرمزگان              14939

20 واحد رودان  هرمزگان              14940

20 واحد قشم  هرمزگان              14941

20 واحد مالیر  همدان                14942

20 واحد همدان  همدان                14943

20 واحد ابرکوه  یزد                  14944

20 واحد بافق  یزد                  14945

20 واحد تفت  یزد                  14946

20 واحد میبد  یزد                  14947

20 واحد یزد  یزد                  14948
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  هاها و شهرستانجدول كد و نام استان                                                                                                        (نوبت اول)    1401هاي فراگير كارشناسي ارشد ناپيوسته سال دفترچه راهنماي پذيرش دوره

 صفحه 117 

هاو شهرستان هااستان كد و نام -6جدول شماره  )23  

 كد و نام استان  وكد شهرستان نام
)، 1016()، چاراويماق1014)، جلفا(1012)، تبريز(1010()، بناب1009آباد()، بستان1006)، اهر(1005اسكو( )،1001آذرشهر(

)، 1036()، ميانه1032)، ملكان(1029)، مرند(1028)، مراغه(1026)، كليبر(1023شير()، عجب1021)، شبستر(1017()، سراب1025خداآفرين(
 ).1007) و هوراند ( 1041)، هشترود(1040()، هريس1038ورزقان(

شرقيآذربايجان 10 

)، 1119)، چايپاره(1117)، چالدران(1115)، تكاب(1113)، پيرانشهر(1111)، پلدشت(1109)، بوكان(1136()، باروق1106(ه)، اشنوي1104(اروميه
) و 1138()، مياندوآب1135)، مهاباد(1133)، ماكو(1131)، شوط(1129دژ()، شاهين1127()، سلماس1124()، سردشت1123)، خوي(1137(چهاربرج

 ).1140(نقده
غربيآذربايجان 11 

)، 1213)، كوثر(1201)، سرعين(1211()، خلخال1208آباد()، پارس1205سوار()، بيله1214)، انگوت(1206()، اصالن دوز1202(اردبيل
12  اردبيل ).1225) و نير(1222()، نمين1219شهر()، مشگين1215(گرمي
)، 1316)، چادگان(1306()، جرقويه1314(وكرون)، تيران1325()، بويين مياندشت1312()، برخوار1310)، اصفهان(1304)، اردستان(1302(وبيدگلآران

)، 1326)، فريدن(1324)، شهرضا(1322شهروميمه()، شاهين1320()، سميرم1321)، دهاقان(1340)، خوروبيابانك(1318)، خوانسار(1317شهر(خميني
)، 1342آباد()، نجف1341)، نائين(1338)، مباركه(1336()، لنجان1334)، گلپايگان(1309(ايه)، كوهپ1332()، كاشان1329()، فالورجان1327فريدونشهر(

 ).1308() و هرند1305()، ورزنه1345نطنز(
13  اصفهان

  40  الـبرز ).4010) و نظرآباد(4008)، كرج(4012()، فرديس4005)، طالقان(4003)، ساوجبالغ(4002)، چهارباغ(4007اشتهارد(
)، 1415()، چرداول1414)، سيروان(1412()، دهلران1410شهر()، دره1404)، چوار(1408()، بدره1407)، ايوان(1405()، ايالم1403(آبدانان

14 ايالم  ).1416() و هليالن1418()، مهران1419ملكشاهي(
15 بوشهر ).1522() و گناوه1520()، كنگان1519()، عسلويه1518لم()، دي1516)، دير(1514)، دشتي(1511()، دشتستان1506)، جم(1504()، تنگستان1502بوشهر(

)، 1612كريم()، رباط1609)، دماوند(1607)، تهران(1633)، پيشوا(1643()، پرديس1604)، پاكدشت(1610)، بهارستان(1602اسالمشهر(
16 تهران ).1636() و ورامين1625)، مالرد(1635()، قرچك1623)، قدس(1627)، فيروزكوه(1624)، شهريار(1622()، شميرانات1615(ري
بختياريو  چهارمحال ).1717() و لردگان1713)، كيار(1712)، كوهرنگ(1710()، فارسان1709)، شهركرد(1707()، سامان1715()، خانميرزا1706()، بن1705()، بروجن1701(اردل 17

)، 1811()، فردوس1825)، طبس (1808)، سربيشه(1807)، سرايان(1813)، زيركوه(1805يان()، درم1801)، خوسف(1802)، بيرجند(1810بشرويه(
18 جنوبي خراسان ).1818() و نهبندان1815قائنات(
)، 1922(حيدريه)، تربت1916جام()، تربت1915)،صالح آباد(1909)، تايباد(1906)، بينالود(1905)، بردسكن(1901)، بجستان(1908باخرز(

)، 1937)، درگز(1942)، داورزن(1941)، خوشاب(1934()، خواف1930آباد()، خليل1928)، چناران(1926)، جوين(1923جغتاي(
)، 1951)، قوچان(1912)، فيروزه(1949)، فريمان(1944)، ششتمد(1947)، سرخس(1945)، سبزوار(1663)، زبرخان(1920)، زاوه(1940رشتخوار(

 ).1965) و نيشابور(1962والت()، مه1960)، مشهد(1957)، گناباد(1927)، گلبهار(1975)، كوهسرخ(1955)، كالت(1953كاشمر(
19 رضوي خراسان

20 شمالي خراسان ).2016وسملقان() و مانه2017)، گرمه(2013)، فاروج(2011()، شيروان2003()، رازوجرگالن2008)، جاجرم(2005)، بجنورد(2002اسفراين(
)، 2110)، باوي(2117ملك()، باغ2115)، ايذه(2112)، اهواز(2109)، انديمشك(2107)، انديكا(2104)، اميديه(2121)، آغاجاري(2102آبادان(

)، 2132)، رامشير(2131آزادگان()، دشت2129)، دزفول(2113()، دزپارت2125)، خرمشهر(2111()، حميديه2124)، بهبهان(2120بندرماهشهر(
)، 2146()، مسجدسليمان2144)، اللي(2142)، گتوند(2168)، كرخه(2166)، كارون(2140)، شوشتر(2138()، شوش2135)، شادگان(2134رامهرمز(
 ).2151) و هويزه(2150)، هنديجان(2148هفتگل(

21 خوزستان

22 زنجان ).2216(نشان) و ماه2214)، طارم(2201)، سلطانيه(2212()، زنجان2209)، خرمدره(2208()، خدابنده2204)، ايجرود(2202ابهر(
23 سمنان ).2308) و ميامي(2313)، مهدي شهر(2311)، گرمسار(2307)، شاهرود(2304)، سمنان(2303)، سرخه(2302()، دامغان2309آرادان(
)، 2414()،  زابل2458)، راسك(2411)،  دلگان(2405)، دشتياري(2408()، خاش2406)، چابهار(2409)، تفتان(2403)، ايرانشهر(2402بمپور (
)، 2433)، كنارك(2438)، قصرقند(2437)، فنوج(2430)، سيب سوران(2429)، سرباز(2425)، سراوان(2422زهك(، )2432()، زرآباد2418(زاهدان
 ).2435) و هيرمند(2448)، هامون(2446)، نيمروز(2440شهر()، نيك2419)، ميرجاوه(2416مهرستان( )،2439()، الشار2424گلشن(

وچستانو بل سيستان 24

 )،2515)، جهرم(2510)، پاسارگاد(2527()، بيضا2509)، بوانات(2573()، بختگان2552()، اوز2507)، اقليد(2504)، استهبان(2502()، ارسنجان2501آباده(
)،2508(سرچهان)، 2528(، سپيدان)2526دشت()، زرين2533()، زرقان2524)، رستم(2522()، داراب2519)، خنج(2512()، خفر2516بيد()، خرم2581خرامه(

 )،2548(چنار)، كوه2535)، كوار(2551)، كازرون(2546)، قيروكارزين(2543)، فيروزآباد(2541)، فسا(2538)، فراشبند(2536)، شيراز(2531سروستان(
 .)2576ريز() و ني2571)، مهر(2568()، ممسني2565)، مرودشت(2561)، المرد(2558)، الرستان(2557گراش(

  25 فارس

26 قزوين ).2619() و قزوين2614()، تاكستان2610زهرا( )، بوئين2604)، البرز(2606)، آوج(2602آبيك(
27 قم ).2705() و كهك2704()، قم2701(جعفرآباد

) و 2823)، كامياران(2822(وه)، قر2819()، سنندج2817)، سقز(2814)، سروآباد(2812()، ديواندره2809)، دهگالن(2807)، بيجار(2802بانه(
28 كردستان ).2827(مريوان
)، 2921)، رودبارجنوب(2918)، رفسنجان(2914)، راور(2902)، رابر(2912)، جيرفت(2908)، بم(2905)، بردسير(2903()، بافت2915)، انار(2901ارزوئيه(
)، 2940()، كرمان2934گنج()، قلعه2907)، فهرج(2943)، فارياب(2932)، عنبرآباد(2929)، شهربابك(2927()، سيرجان2924)، زرند(2923ريگان(

 ).2909) و نرماشير(2946)، منوجان(2944()، كهنوج2942كوهبنان(
29 كرمان

)، 3014ذهاب( )، سرپل3013)، روانسر(3011)، داالهو(3009)، جوانرود(3007)، ثالث باباجاني(3004()، پاوه3002(آبادغرباسالم
30 كرمانشاه ).3029() و هرسين3027()، گيالنغرب3025)، كنگاور(3024)، كرمانشاه(3020()، قصرشيرين3018)، صحنه(3016سنقر(
و بويراحمد كهگيلويه ).3102() و مارگون3113()، لنده3116()، گچساران3114()، كهگيلويه3108)، دنا(3110)، چرام(3105)، بهمئي(3103)، بويراحمد(3115باشت( 31

)، 3215()، كالله3213)، كردكوي(3212آباد كتول()، علي3210)، راميان(3208()، تركمن3205)، بندرگز(3203قال()، آق3202آزادشهر(
32 گلستان ).3223() و مينودشت3221)، مراوه تپه(3219()، گنبدكاووس3207)، گميشان(3217()، گرگان3222گاليكش(

)، 3323)، رودسر(3319)، رودبار(3315)، رضوانشهر(3313)، رشت(3309)، خمام(3307)، بندرانزلي(3306)، املش(3304(هاشرفي)، آستانه3302آستارا(
33 گيالن ).3343() و ماسال3341)، لنگرود(3338()، الهيجان3336()، فومن3334()، طوالش3329سرا()، صومعه3327()، شفت3325سياهكل(

)، 3418)، دوره(3417)، دورود(3415()، دلفان3413آباد()، خرم3418()، چگني3408)، پلدختر(3407)، بروجرد(3405)، اليگودرز(3402ازنا(
34 لرستان ).3427) و كوهدشت(3422()، سلسله3424رومشكان(

)، 3527)، ساري(3523)، رامسر(3522()، چالوس3520)، جويبار(3517)، تنكابن(3513)، بهشهر(3512)، بابلسر(3509)، بابل(3503آمل(
)، 3521()، كالردشت3534شهر()، قائم3532)، فريدونكنار(3516آباد()، عباس3533()، سيمرغ3529شمالي( )، سوادكوه3530(سوادكوه
 ).3545) و نوشهر(3543)، نور(3539)، نكاء(3528)، مياندورود(3538)، محمودآباد(3536گلوگاه(

35  مازندران

)، 3617)، شازند(3613)، ساوه(3612)، زرنديه(3610)، دليجان(3609)، خنداب(3607()، خمين3605()، تفرش3603)، آشتيان(3602(اراك
  36 مركزي ).3620) و محالت(3618)، كميجان(3604فراهان(

)، 3720آباد()، حاجي3717()، جاسك3714)، پارسيان(3712)، بندرلنگه(3709)، بندرعباس(3715)، بشاگرد(3705)، بستك(3702ابوموسي(
37 هرمزگان ).3734و ميناب( )3711، كيش( )3730()، قشم3728)، سيريك(3726()، رودان3722خمير(

) 3820)، نهاوند(3816)، مالير(3812()، كبودرآهنگ3822)، فامنين(3809()، رزن3808()، درگزين3806)، تويسركان(3804)، بهار(3801اسدآباد(
38 همدان ).3823(و همدان

)، 3917)، مهريز(3911)، مروست(3910)، خاتم(3908()، تفت3906)، بهاباد(3907بافق(، )3913()، اشكذر3905اردكان()، 3902ابركوه(
39 يزد ).3920) و يزد(3918ميبد(

مربوط در تقاضانامه  را در بندهاي 9999باشد كد داوطلباني كه محل: تولد، صدور شناسنامه، اخذ مدرك و يا اقامت آنان خارج از كشور مي
  41  خارج از كشور نام درج نمايند.ثبت
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  مناطق ممنوعه براي انتخاب محل تحصيل (تردد و اقامت) اتباع غيرايراني -7) جدول شماره 24
 مناطق ممنوعه استان نام استان

  د.باشممنوع مي (بغير از شهرستان تبريز)اقامت اتباع افغاني در سطح استان   آذربايجان شرقي
  باشد.اتباع غيرايراني در شهرهاي مرزي استان ممنوع مي سايرو  (بغير از شهرستان اروميه)اقامت اتباع افغاني در سطح استان   آذربايجان غربي

  باشد.شهر و نمين ممنوع ميگرمي، مشكين سوار،آباد، بيلههاي پارسو اقامت اتباع عراقي در شهرستان (بغير از شهرستان اردبيل)اقامت اتباع افغاني در سطح استان   اردبيل

شهر، سميرم، چادگان، خوانسار، دهاقان، نائين، گلپايگان، خوروبيابانك، اردستان و بخش ابوزيد از شهرستان هاي نطنز، فريدن، فريدوناقامت اتباع افغاني در شهرستان  اصفهان
  باشد.مي ممنوعآران و بيدگل 

  باشد.ميني در كل استان بالمانع اقامت اتباع غيرايرا  البرز
  باشد.هاي مهران، دهلران و شهرهاي مرزي استان ممنوع مياتباع غيرايراني در شهرستان سايرو اقامت  (بغير از شهرستان ايالم) استاناقامت اتباع افغاني در سطح   ايالم
  باشد.هاي ديلم و گناوه ممنوع مياقامت اتباع افغاني در شهرستان  بوشهر
  باشد.بالمانع مي شهرداري تهران براي اتباع افغاني) 13(به استثناء منطقه خجير در منطقه اقامت اتباع غيرايراني در كل استان   تهران

  باشد.ممنوع مي (بغير از شهرستان شهركرد)اقامت اتباع افغاني در سطح استان   چهارمحال و بختياري

باشـد. اقامـت اتبـاع افغـاني در هاي مرزي نهبندان، سربيشه، درميان، قائن، زيركـوه، فـردوس، سـرايان و طـبس ممنـوع ميدر شهرستان انيغيرايراقامت كليه اتباع   خراسان جنوبي
  باشد.ممنوع مي(بغير از شهرستان بيرجند)  استانهاي خوسف و بيرجند مجاز است. اقامت اتباع عراقي در سطح شهرستان

  باشد.هاي مرزي تربت جام، قوچان، تايباد، خواف، سرخس، كالت نادري و درگز ممنوع ميني در شهرستاناقامت اتباع افغا  خراسان رضوي
  باشد.ممنوع مي (بغير از شهرستان بجنورد)اقامت اتباع افغاني و عراقي در سطح استان   خراسان شمالي

  خوزستان
آزادگان ممنوع هاي آبادان، خرمشهر و دشتدر شهرستان غيرايرانيو اقامت و تردد ساير اتباع  گتوند)هاي اهواز و (بغير از شهرستاناقامت اتباع افغاني در سطح استان

           باشد.مي
  .مي باشدهاي آبادان و خرمشهر بالمانع دارنده گذرنامه و اقامت معتبر در شهرستان غيرايرانياقامت اتباع  تبصره:

  .مي باشدمجاز هاي زنجان و خدابنده براي اقامت اتباع عراقي باشد و صرفاً شهرستانممنوع مي )غير از شهرستان زنجانب(اقامت اتباع افغاني در سطح استان  زنجان

امت اتباع در منطقه گرمسار و ورودي قصر بهرام، مركز آمايش معراج يك و منطقه دامغان از جاده جندق به طرف مركز آمايش سراج و اق غيرايرانياتباع و اقامت تردد   سمنان
  باشد.هاي شاهرود و دامغان ممنوع ميافغاني در شهرستان

هاي مرزي هاي زابل، هيرمند، زهك و نيز بخششهرستان در غيرايرانيو اقامت و تردد اتباع  (بغير از شهرستان زاهدان)اقامت اتباع افغاني و عراقي در كل استان   سيستان و بلوچستان
  باشد.سراوان و چابهار ممنوع ميهاي خاش، ايرانشهر، شهرستان

  باشد.ممنوع ميخنج و  ريزنيهاي فيروزآباد، فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مُهر، رستم، اقامت اتباع افغاني در شهرستان  فارس
  باشد.ممنوع مي (بغير از شهرستان قزوين)، استاناقامت اتباع افغاني در كل   قزوين
  باشد.ميدر كل استان بالمانع اقامت اتباع غيرايراني   قم

هاي بانه و مريوان و همچنين ي در بخش مركزي شهرستان سقز و شهرستانغيرايرانو اقامت كليه اتباع  (بغير از شهرستان سنندج)اقامت اتباع افغاني در سطح استان   كردستان
  باشد.شهرهاي مرزي استان (به استثناي مهمانشهرها) ممنوع مي

گنج، بم، فهرج، رودبار، فارياب، نرماشير، كهنوج، جيرفت، انار و ريگان و همچنين اقامت اتباع عراقي هاي عنبرآباد، بافت، منوجان، قلعهتباع افغاني در شهرستاناقامت ا  كرمان
  باشد. ممنوع مي (بغير از شهرستان كرمان)در سطح استان 

  باشد.در شهرهاي مرزي استان ممنوع مي غيرايرانيو كليه اتباع  رستان كرمانشاه)(بغير از شهاقامت اتباع افغاني در سطح استان   كرمانشاه
  باشد.ممنوع مي (بغير از شهرستان ياسوج)اقامت اتباع افغاني در سطح استان   و بويراحمدكهگيلويه 

  باشد.ممنوع مي هاي گرگان و گنبد)(بغير از شهرستاناقامت اتباع افغاني در كل استان   گلستان
  باشد.ممنوع مي (بغير از شهرستان رشت)اقامت اتباع افغاني در سطح استان   گيالن
  باشد.ممنوع مي آباد)(بغير از شهرستان خرماقامت اتباع افغاني در سطح استان   لرستان
  باشد.ممنوع مي (بغير از شهرستان ساري)اقامت اتباع افغاني در سطح استان   مازندران
  باشد.ممنوع مي خندابهاي آشتيان، تفرش، فراهان، فرمهين، خمين، شازند، محالت، زرنديه، كميجان و ع افغاني در شهرستاناقامت اتبا  مركزي
   غيرايراني صرفاً در شهرستان هاي ابوموسي و جاسك ممنوع مي باشد.اقامت اتباع   هرمزگان
  باشد.ممنوع مي )(بغير از شهرستان همداناقامت اتباع افغاني در سطح استان   همدان
  باشد.هاي خاتم و بافق ممنوع مياقامت اتباع افغاني صرفاً در شهرستان  يزد

  اتباع غيرايراني متقاضيانهاي ممنوعه براي تحصيل رشته -8) جدول شماره 25
هانام رشته  

واپيمـا)، مهندسـي تعميـر و (گـرايش بازرسـي فنـي و حفاظـت ه، مهندسـي ايمني(پالسما)، فيزيك ذرات بنيادي، مهندسي پالسمافيزيك مولكولي اي،هستهفيزيك اتمي، فيزيك 
كـوپتر و مراقبـت پـرواز)، علـوم نظـامي، (خلباني، ناوبري هواپيما، تعمير و نگهداري هواپيما، خلبـاني هليهوانورديكوپتر و هواپيما)، مهندسي هوا فضا، مهندسي (هلينگهداري

(گرايش سي كـامپيوتر(گرايش مخابرات امن)، مهندسي فناوري ماهواره و مهند ITري هواپيما، مخابرات هواپيما، مراقبت پرواز، فناوري اطالعات الكترونيك هواپيمايي، تعمير و نگهدا
  رايانش امن) 

  



  فرم مخصوص معدل (ويژه دانشجويان سال آخر)                                                                                     (نوبت اول)    1401هاي فراگير كارشناسي ارشد ناپيوسته سالدفترچه راهنماي پذيرش دوره

  119 صفحه

 محل درج شماره پرونده

      

     مخصوص معدل و تعداد واحدهاي گذرانده دانشجويان سال آخر دوره هاي كارشناسي متقاضي شركت در آزمون فرم
  1401سال  آزاد اسالميه هاي فراگير تحصيالت تكميلي(كارشناسي ارشد ناپيوسته) دانشگاه دور اولنوبت 

  

  باسمه تعالي

            
  1400تاريخ:           /         /                       

  .....................................................................................شماره:                                
  

  ............................................................. به شماره شناسنامه: ............................................................ فرزند:............................ .......................................................................... نام و نام خانوادگي: :دانشجو از:
  ....................................................... در سال تحصيلي:............................ .....................................................................................................................: ورودي رشته.................. ............................... متولد سال:            

  

      ......................................................................................................................................................................... معاونت محترم آموزشي دانشگاه / مؤسسه آموزش عالي به:

  با سالم و احترام
هاي فراگير تحصيالت هآزمون دور.......................................................................................................... شركت در رشته امتحاني نام و با توجه به اينكه متقاضي ثبت

باشم، خواهشمند است مقرر فرمايند ميـانگين مي 1401-1402سال آزاد اسالمي) دانشگاه ناپيوسته تكميلي (كارشناسي ارشد
  اعالم به سازمان سنجش آموزش كشور گواهي نماييد. جهت تاريخ واحدهاي گذرانده اينجانب را تا 

  
  نام و نام خانوادگي و امضاي دانشجو:

  1400خ تكميل فرم:      /      /تاري
  
  
  

  
  .....................................................................به شماره شناسنامه  ......................................................فرزند  ............................................................................شود كه خانم/آقاي وسيله تأييد ميبدين

  بوده و ميانگين واحدهاي ..........................................................................................................................................................................دانشجوي نيمسال آخر رشته    13متولد سال         
  اعشار      صحيح  

و به حـروف                                  20تا  0ين دانشگاه/مؤسسه آموزش عالي، برمبناي در ا 30/11/1400تاريخ گذرانده ايشان تا 

  باشد. ضمنًا نامبرده تا تاريخ فوق                   واحد درسي گذرانيده است.مي

  
  

  

  معاون آموزشي   
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي  

  
  

  
  تذكرات:

سال  آزاد اسالميهاي فراگير تحصيالت تكميلي دانشگاه دوره اولشركت در آزمون نوبت سال آخر دوره كارشناسي متقاضي دانشجويان  -1
، اين فرم را در دو نسخه »الف«م)، در قسمت ناپرونده (مندرج در كارت اعتباري ثبت ضمن درج كامل مشخصات خود و شماره 1401- 1402

كه نسبت به دريافت اين فرم اقدام ننموده و  متقاضيانيالتحصيلي خود ارائه نمايند. بديهي است آن دسته از به حوزه معاونت آموزشي محل فارغ
گان نهايي قرار گيرند قبولي آنان لغو و با آنان شددر صورتي كه در رديف پذيرفته نامي، اشتباه درج نمايند،معدل خود را در تقاضانامه ثبت

  مطابق ضوابط و مقررات رفتار خواهد شد.
آن را تكميل، تأييد و پس از مُهر » ب«مذكور، قسمت  متقاضيانها و مؤسسات آموزش عالي بايد پس از دريافت فرم تكميل شده از دانشگاه -2

و نسخه دوم را در پرونده دانشجو بايگاني نمايند، تا در صورت  متقاضين فرم را تحويل و امضاي معاون آموزشي، آن را ثبت و يك نسخه از اي
 ، دانشگاه بتواند بر اساس اين مدرك بررسي و پاسخ الزم را ارائه نمايد. متقاضيهرگونه استعالم در خصوص وضعيت معدل 

شوند، التحصيل ميفارغ) در مقطع كارشناسي 23/4/1401غايت ل 21/4/1401(متقاضياني كه تا زمان دريافت كارت ورود به جلسه آزمون  - 3
) در قسمت مربوط به ويرايش 23/4/1401لغايت  21/4/1401در مرحله دريافت كارت شركت در آزمون (معدل كارشناسي خود را بايست مي

  نامي، درج نمايند.اطالعات ثبت
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 نامنويس تقاضانامه ثبتفرم پيش                                                                                                       (نوبت بيست و دوم)    1401هاي فراگير كارشناسي ارشد ناپيوسته سال دفترچه راهنماي پذيرش دوره

 120 صفحه

  )اول نوبت (1401سال آزاد اسالميهاي فراگير دانشگاه دوره اپيوستهن نام آزمون مقطع كارشناسي ارشدنويس تقاضانامه ثبتپيش
 

        سال ماه روز 

دين: -9  ملي: كد -8 1 3       تاريخ تولد: -7   اسالم   كليمي   مسيحي   زرتشتي  

  

  و باالتر  %25همسر جانباز  -  4و باالتر  %25فرزند جانباز  -  3و باالتر  %25جانبازان  -  2آزاد  -1
  همسر شهيد و مفقوداالثر  -9مفقوداالثر فرزند شهيد و  -  8همسر آزاده  -  7فرزند آزاده  -  6آزادگان  -5

  رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح  -  12رزمنده وزارت جهاد كشاورزي  -  11رزمنده داوطلب بسيجي (اعزامي از سپاه)  -10
   %25همسر جانباز كمتر از  -  15 %25فرزند جانباز كمتر از  -  14 %25جانبازان كمتر از  -13
  فرزند رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح  -  18فرزند رزمنده وزارت جهاد كشاورزي  -  17ده داوطلب بسيجي (اعزامي از سپاه) فرزند رزمن -16
  همسر رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح  -  21همسر رزمنده وزارت جهاد كشاورزي  -  20همسر رزمنده داوطلب بسيجي (اعزامي از سپاه)  -19

  

 

  نام پدر: -3 نام: -2   نام خانوادگي: -1
 

شماره شناسنامه: -5مرد     زن       جنس: -4 سري و سريال شناسنامه: -6       /  
 

 

     پذيرش:متقاضي استفاده از سهميه  -10

        

قط ف ور داوطلبانه در جبهه (ماه)مدت حض -11
    :21و  20، 19، 18، 17، 16، 12، 11، 10  ارگان سهميه متقاضيانبراي 

  ارگان متقاضيانراي فقط برقمي  12 كد پيگيري -12           به ماه
  :21و  20، 19، 18، 17، 16، 12، 11، 10   سهميه                                               

  رقمي 12پيگيري  محل درج كد

                          
 

كد محل تولد: -13 كد محل صدور شناسنامه: -14    كد نظام وظيفه: -15     
          (مخصوص متقاضيان مرد)

 

  رقمي اتباع خارجي 13محل درج كد پيگيري                              

   ـ هستم. سايركشورها  هند  لبنان  عراق  تركيه  نپاكستا  افغانستان   از اتباع خارجي: -16
         شماره كارت اقامت اتباع خارجي:                                       شماره گذرنامه اتباع خارجي:

  

 اعصاب و روان       م) تكاملي رشد(اتيس      آسيب گفتار و زبان   جسمي حركتي      شنوايي       بيناييمعلوليت:  - 17
به متقاضيان  56براساس شدت معلوليتي كه سازمان بهزيستي تائيد خواهد كرد، خدمات و تسهيالت الزم طبق جدول مندرج در صفحه 

    ارائه خواهد شد)
   باشم:چپ دست مي -18           

 دست) چپ صندلي متقاضيان مخصوص (منحصراً        
 

                                 هنر   و منابع طبيعيكشاورزي  فني و مهندسي         علوم پايه              علوم انساني              گروه امتحاني:  -19
 

كارشناسي: كد مؤسسه محل اخذ مدرك -21                  مقطع كارشناسي:كدرشته تحصيلي در  -20    
 

  سال ماه روز   سال ماه روز  

اخذ مدرك كارشناسي: تاريخ دقيق -23          مقطع كارشناسي: به دانشگاه در تاريخ دقيق ورود -22         
 

معدل مقطع كارشناسي:    -24  اعشار: 
 دهم صدم

 صحيح:
 دهگان يكان

معدل مقطع كارداني: -25   اعشار: 
 دهم صدم

 صحيح:
 دهگان يكان

        
)التحصيالن معدل مندرج در مدرك كارشناسيو فارغ 30/11/1400 تاآخر ميانگين معدل  سالانشجويان (د باشد)التحصيالن مقطع كارشناسي ناپيوسته ميمربوط به دانشجويان يا فارغ 25(بند    

نام پذيرفته شدگان ممانعت بعمل خواهد آمد.هاي اعالم شده در بندهاي فوق، از ثبتو معدل تقاضيمرا به دقت تكميل نمايند. در صورت مغايرت معدل واقعي  25و  24بندهاي  متقاضيانمهم:  يادآوري  
 

    نام رشته امتحاني  كد  

         رشته امتحاني:و نام  كد -26
 

  
  (فرم پيش نويس پيوست) هاي انتخابي به ترتيب اولويت:كدرشته محل -27

  انتخاب نمايد) گرايش امتحاني /فقط از يك رشته  كدرشته محل را 40تواند حداقل يك و حداكثر مي متقاضي(هر 
 

 

 نام شهرستان  كد 
  تكميل شود) همين دفترچه راهنما 6توجه به جدول شماره با كد و نام شهرستان براي تعيين حوزه امتحاني: ( -28

     درج شده در اين بند، تعيين خواهد شد)، بر اساس كد شهرستان متقاضيحوزه امتحاني  مهم: يادآوري(                  

  

   منطقه شهرداري محل سكونت: -30   شهر:  آدرس:  استان: -29
 

  ادامه آدرس:
  

:كدپستي -31 :تلفن همراه -33    :ثابتتلفن  -32      
  

     @  :)E-mail( آدرس پست الكترونيك -34
 
    نمايم.دفترچه راهنما، با آگاهي كامل فرم تقاضانامه را تكميل و تمام اطالعات درج شده را تأييد ميشرايط و ضوابط اين  تمامياينجانب ضمن مطالعه  



 (نوبت اول) 1401شد ناپيوسته سال هاي فراگير كارشناسي اردفترچه راهنماي پذيرش دوره

  121 صفحه

  1401سال  اولپيش نويس انتخاب رشته محل هاي آزمون دانش پذيري نوبت فرم 
  
 

  ه محل را فقط از يك رشته / گرايش امتحاني انتخاب نمايد)كدرشت 40تواند حداقل يك و حداكثر مي متقاضيهر (هاي انتخابي به ترتيب اولويت: كدرشته محل
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  مهم: يادآوري هاي

  نام دقيق و موفق است.اولين قدم براي موفقيت در آزمون، انجام يك ثبت ●
مطالب اين دفترچه را به طـور كامـل و دقيـق مطالعـه و بعـد نام دقيق و موفق الزم است، ابتدا براي يك ثبت ●

 www.sanjesh.orgسازمان سنجش آموزش كشـور بـه نشـاني:  درگاه اطالع رسانينام به براي ثبت
  مراجعه كنيد.

  نام خود را در همان روزهاي اول انجام دهيد.ثبت ●
  هاي مجاز و معتبر مراجعه كنيد.ه كافي نتدر صورت ضرورت فقط ب ●
  نام در حضور خودتان انجام شود.در صورت مراجعه به كافي نت، سعي كنيد تمام مراحل ثبت ●
  نامي را فراموش نكنيد.تهيه يك نسخه پرينت از اطالعات ثبت ●
و همچنين كد رهگيري خـود را بـراي نام خود را شامل: شماره پرونده و رمز ورود محترم بايد اطالعات ثبت متقاضيان ●

  نامي و مشاهده كارنامه) به دقت نزد خود نگهداري نماييد.انجام امور بعدي آزمون (مشاهده و كنترل اطالعات ثبت
بـه  28/12/1400تـا  23/12/1400 تـاريخنـامي خـود از براي مشاهده، كنترل و يا ويـرايش اطالعـات ثبت ●

  مراجعه كنيد. www.sanjesh.orgآموزش كشور به نشاني: سازمان سنجش  درگاه اطالع رساني
بـر روي درگـاه اطـالع  20/4/1401 دوشـنبه روز فراگيـر درآزمـون كه در خصـوص برگـزاري  ايبه اطالعيه ●

  منتشر خواهد شد، توجه نماييد. رساني سازمان سنجش آموزش كشور
 درگـاهو منحصـراً از طريـق  21/4/1401  سه شنبه كارت شركت در آزمون فراگير از روزتوزيع اينترنتي  ●

پايـان روز آغـاز و تـا  www.sanjesh.orgاطالع رساني سازمان سنجش آمـوزش كشـور بـه نشـاني: 
  ادامه خواهد داشت. 23/4/1401مورخ  پنجشنبه

بـه طـور همزمـان در سراسـر  24/4/1401مورخ  جمعه در روز 1401-1402سال  اول نوبتآزمون فراگير  ●
  كشور برگزار خواهد شد.

 1401شهريور ماه  اولنيمه  1401- 1402 سالناپيوسته مقطع كارشناسي ارشد  اولنوبت نتايج نهايي آزمون فراگير  ●
  رنامه منتشر خواهد شد.سازمان سنجش آموزش كشور، به صورت كادرگاه اطالع رساني از طريق  ،

 

ارات شـدر اختيار انت منحصراً  حق چاپ محفوظ و
باشد.مي آزاد اسالمي دانشگاه  




