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  كليات و شرايط و ضوابط  1صفحه   
 

    تعالي سمهاب
   مقدمه

 بـا  و 1390 سـال  ) ناپيوسته داخل كارشناسي ارشد  هاي دوره(  تكميلي تحصيالت  ورودي  آزمون براي داوطلبان گرامي الهي توفيق  آرزوي  ضمن ،  سالم با      
 در   اسـالمي   انقـالب   وردهايتادسـ   تداوم بخش  و اسالم ريمح از  حفاظت   اي بر  شايسته پاسداراني ايمان و علم سنگرهاي در  بتوانند  شدگان قبول كه اميد   اين

  .دارد مي  معطوف  شما را به مندرجات اين دفترچه  باشند، نظر  عالي  آموزش سساتؤم و ها دانشگاه
 

  :  گزينش روش )الف
 نمـره    حـد نـصاب      اوليه  كارنامه  بر اساس كه     داوطلباني  بين از داخل  ستهناپيو ارشد  كارشناسي هاي  دوره امتحاني هاي  رشته از  يك هر در دانشجو گزينش     
  هـاي   صـالحيت   بررسـي  نتيجـه   و  انتخابي  هاي  كد رشته    و اولويت    اكتسابي   كل   نمره   به  توجه باشند، با    مي   رشته   انتخاب  مجاز به  و  نموده را كسب  الزم علمي

  .هد شد خوا  ضوابط مربوط انجام مطابق  عمومي
  انجـام  شـده   تـراز   معدل %20 وتوجه به ضرايب مربوط      گرايش با  هر در كتبي آزمون   نمره %80  اساس بر  تحصيلي   هاي  رشته  كليه در   نهايي  گزينش :هبصرت

  .گيرد مي
 

  :شرايط خاص هاي داراي  و رشته  بورسيه)ب
   بر دارا بـودن      عالوه بايد،     تحصيلي  هاي  كد رشته  از    يك  در هر    شرايط خاص    داراي   عالي   آموزش  مؤسساتيا   ها و  سازمان ها،   وزارتخانه   بورسيه  متقاضيان      
  سـازمان  يا و    وزارتخانه  ضوابط اختصاصي   و ، واجد شرايط     الزم   علمي   نمره  حد نصاب احراز    و 1  شماره  راهنماي دفترچه  در   مندرج  اختصاصي و  عمومي شرايط

  .  نيز باشند  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش سسهؤ و يا م دهنده   بورس ارگان و يا
  قبيـل   در ايـن   شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش مؤسسات  همچنين  و  دهنده   بورس  هاي ها و ارگان   ها، سازمان    وزارتخانه  رايط و ضوابط اختصاصي   ش -1 تبصره

واجـد  تمايل و   در صورت ،آن   دقيق  از مطالعه  پسالزم است   داوطلبان  كليه   لذا  .استج گرديده   در) ها   پيوست بخش(  دفترچه  اين  انتهاي   در ها  رشته  
 مربوط    امتحاني   از رشته    شرايط خاص    داراي يا   بورسيه   محل  كد رشته  2 حداكثر    انتخاب   به  ، نسبت خودگرايش مجاز    شته و س ر اسا بر  شرايط بودن 

 .  نمايند اقدام
،    شرايط خاص    داراي   عالي   آموزش  و مؤسسات    مختلف  هاي  ارگان   بورسيه   دانشجوي   پذيرش   ظرفيت  اساس بر ، انتخابي  هاي  كد رشته  از    يك هر در -2 تبصره

 هـا تـا   كد رشته اينگونه  در شدگان  معرفي  اسامي فهرست ،)  محل كد رشته 2 حداكثر( انتخابي  هاي كد رشته از يك هر  در نمرات امتحاني  به توجه با
   الزم  شـدگان   معرفي لذا   .شد خواهد سايت سازمان درج   در و   استخراج   گزينش  مراحل ساير و    ، معاينه   مصاحبه  در   منظور شركت   به   برابر ظرفيت  چند
 يا  و  دهنده   بورس   ارگان  يا  ازمانس   به   فوق   مراحل   انجام  برايازمان و نشريه پيك سنجش      سمندرج در سايت       زماني  برنامهاطالعيه    بر اساس   است

 و  دهنـده   بـورس   ارگان  يا  توسط سازمان شده  گزارش  نتيجه  بر اساس  است بديهي.  نمايند ذيربط مراجعه   شرايط خاص    داراي    عالي  آموزش  مؤسسه
 است عدم مراجعـه داوطلـب در       الزم به ذكر   .گرديداهد   خو   انجام   نهايي   و ساير ضوابط مربوط، گزينش       شرايط خاص    داراي   عالي   آموزش  مؤسسهيا  

   . گردد موعد مقرر، به منزلة انصراف داوطلب از ادامه مراحل آزمون مذكور تلقي مي
ت و ساي  23/3/1390ساير مراحل گزينش از طريق نشريه پيك سنجش مورخ           برنامه زماني مصاحبه و    ظرفيت و  تاريخ دقيق اعالم اسامي چند برابر      :توجه* 

 .به اطالع داوطلبان خواهد رسيداينترنتي سازمان 
  كارنامـه   بـه  توجـه   بـا   چنانچـه ،اند  نموده  شركت  امتحاني  كد رشته  2 در ،1   شماره   راهنماي   دفترچه   مندرجات   به  توجه  با   كه  داوطلباني  از  دسته آن -3 تبصره

هماننـد سـاير      باشند،   رشته   انتخاب   مجاز به    امتحاني  كد رشته  در هر دو     باشد پرينت مي  يت و ؤ اين سازمان قابل ر     اينترنتياوليه كه از طريق سايت      
   و يـا بورسـيه    شـرايط خـاص    داراي  محـل  كد رشته 2 حداكثر  انتخاب   مجاز به، منحصراً  فوق2   در تبصره   ضوابط مندرج   شرايط و    مطابق  داوطلبان

  .باشند مي
 الملـل  بـين   يـا  ي كـه بـه روش مجـازي       مؤسساتهمچنين آن دسته از       و شاهد و )ع(ي امام صادق  ها  دانشگاهي تحصيلي   ها  محل كد رشته انتخاب   -4 هرتبص

محـل   كـد  شرط محدوديت انتخاب دو    از ،)1131كد  ( و مجازين به انتخاب رشته در مجموعه رشته امتحاني مطالعات جهان             پذيرش دانشجو دارند  
  .باشد ي ميداراي شرايط خاص مستثن يا بورسيه و

  .نمايد نمي ء اعطا داخل  تحصيلي بورس  ارشد  كارشناسي  مقطع دانشجويان  از  هيچيك  به فناوري  و تحقيقات ،  علوم وزارت :تذكر* 
  
  :)كارشناسي ارشد ( تحصيالت تكميليمقطع در هاي آموزشي شيوه) ج

 سـال  تـا  شيوه اين .باشد  مينامه    برنامه آن مشتمل بر واحدهاي درسي و پايان         روشي است كه محتواي    ،پژوهشيو  شيوه آموزشي    :شيوه آموزشي و پژوهشي   
عـالي   آمـوزش  سساتؤم و ها دانشگاه كليه در دانشجو پذيرش و بوده ايران در ارشد كارشناسي مقطع در آموزشي شيوه تنها 1389
  .گرفت مي صورت روش اين به فقط كشور

 واحـد  4 حـداكثر  و 2 حداقل گذراندن كه بوده نامه پايان بدون و درسي واحدهاي صورت به و آموزش حوريتم با شيوه اين در تحصيل :شيوه آموزش محور  
 الزم. باشـد  مي ناپيوسته ارشد كارشناسي دوره آموزشي نامه آئين مطابق عيناً موارد ساير در و است الزامي) نظري تتبع و تحقيق (سمينار
  رشـته   انتخـاب   فرم در مربوط، هاي محل رشته كد  درج  به  نسبت محور آموزش شيوه  هاي حلم  رشته در  تحصيل  به  مندان عالقه است

 بـا  مـذكور  هاي محل كد تحصيلي، هاي رشته جداول در (نمايند  مبادرت انتخابي هاي محل كد ساير همراه به عالقه  ترتيب  به ينترنتيا
 ).دان شده مشخص مالحظات قسمت در »محور آموزش شيوه «عبارت

اي با محوريت پژوهش است كه دستاورد آن ارائه فناوري جديد، ارائه نظريه و ايده جديد، توليـد دانـش فنـي،       دوره  محور، شيوه پژوهش  :شيوه پژوهش محور  
اين شيوه  تعداد واحدهاي درسي در     . باشد  مينامه   و مشتمل بر اخذ واحدهاي درسي محدود و الزام به ارايه پايان           بوده  ثبت اختراع و غيره     

  .زمان با واحدهاي آموزشي، واحدهاي پژوهشي خود را انتخاب كند تواند هم  واحد است و دانشجو مي10 تا 6
 در موارد اسـتثنايي افـزايش طـول مـدت دوره بـا تـشخيص       .نيمسال تحصيلي است   4  سال مشتمل بر   2 طول مدت دوره در هر سه شيوه حداكثر        :تذكر* 

همچنـين انتقـال، تغييـر    .  سال تجـاوز كنـد  5/2اه مجاز است و در هر صورت مدت دوره در هر سه شيوه نبايد از      شوراي تحصيالت تكميلي دانشگ   
  .رشته و مهمان در هر سه شيوه ممنوع است
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  كليات و شرايط و ضوابط  2صفحه   
 

  :  رزمندگان سهميه)د
  مجلـس  11/9/1371 مـصوب   عـالي    آموزش  سساتمؤ  و ها  دانشگاه   به   بسيجي   داوطلب  جهادگران و   رزمندگان  ورود   براي  ايجاد تسهيالت  اساس قانون  بر    

 سـهميه رزمنـدگان واجـد         متقاضـيان    بـه   ظرفيت% 20 نمره علمي تا سقف   % 80 در صورت دارا بودن حداقل       ،ها  محل  كد رشته  از  يك هر  در  اسالمي   شوراي
 نماينـد،  كـسب   الزم را     نمـره   حـد نـصاب     كـه  ) يـك    شـماره   نماي راه  دفترچه 4و   3 اتصفح  در  مندرجو تسهيالت    ها از سهميه  1  بند  مشمول افراد( شرايط

 . خواهد يافت  اختصاص
  ضور داوطلبانـه  حماه   12 حداقل   كه   صورتي در اند،   شده   پذيرفته  ي سراسر  آزمون  در  رزمندگان  با سهميه  بار كنون يك  تا 1368  سال  از  كه  داوطلباني : 1 تبصره

  . كنند  استفاده  سهميه توانند از اين  باشند، مي داشته) 31/6/1367   لغايت31/6/1359  تاريخ از(  باطل  عليه حق  نبرد هاي جبهه در
  .چنانچه داوطلبان مغايرتي در سهميه خود با سهميه مندرج در كارنامه نتايج اوليه مشاهده نمودند، الزم است به اين ترتيب عمل نمايند: 2تبصره 

:  به سايت اينترنتي ايثار بـه نـشاني        16/3/1390هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران جهت اعالم مغايرت حداكثر تا              استفاده از سهميه   كليه داوطلبان متقاضي     -1
www.isaar.ir )باشد ونه اعتراضي قابل قبول نميمراجعه نمايند، در غير اينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچگ) سامانه تأييد سهميه.  

واحدهاي تابعه محـل    براي روشن شدن وضعيت سهميه خود به        )  همين تبصره  1جز داوطلبان مندرج در بند       به( ساير داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه        -2
از طريـق ارگـان مربوطـه حـداكثر تـا تـاريخ              مربوط مراجعه نمايند تا در صورت دارا بودن سهميه مشخصات ايـن دسـته از داوطلبـان                   اخذ كد رهگيري  

  .باشد  در غير اينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضي قابل پذيرش نمي، در اختيار سازمان سنجش قرار گيرد16/3/1390
  

  :فناوري كارشناسان وزارت علوم، تحقيقات واز امتياز شرايط استفاده  )  ه
وزارت علـوم،   ) انتفـاعي  غير -دولتـي  غير مؤسساتجز   هب(  و مراكز آموزش عالي    ها  دانشگاهحوزه ستادي و كارشناسان       كارشناسان از يك  هر  ادامه تحصيل  -1

صورتي كه با توجـه بـه منـدرجات كارنامـه      تحقيقات و فناوري و واحدهاي وابسته به آن در وزارت علوم، شاغل در )پيماني رسمي يا( فناوري قيقات و تح
ـ   جلسه شوراي نظارت و برنامه     پنجميناساس مصوبه بيست و       باشند، بر   به انتخاب رشته شده     مجاز )اينترنتي (وليهنتايج ا  هـاي تحـصيالت     زي آزمـون  ري

  .خواهد بود ميسرذيل شرح ه ب  و  انساني منابع  تأمين   برنامه چارچوب در 29/7/87 تكميلي مورخ
 را  31/6/1390خـود تـا تـاريخ       يا دستگاه محل خدمت      در دانشگاه و  تمام وقت     پيوسته و  صورت هبسابقه كار    سال   5 كارشناسان قراردادي كه حداقل      :تبصره

  . استفاده نمايندامتيازتوانند از اين   مي،داشته باشند
 مجـاز بـه     ،اه آزاد اسـالمي   همچنين دانـشگ   ي وابسته به آن وزارت و     ها  دانشگاهآموزش پزشكي و      درمان و  ،هاي ستادي وزارت بهداشت    كارشناسان حوزه  -2

  .باشند استفاده از اين تسهيالت نمي
  .گيرد نظر قرار مراكز آموزش عالي بايد مد  وها دانشگاهطرف  از، اي كه در آن قصد ادامه تحصيل دارند مرتبط بودن پست سازماني كارشناسان با رشته -3
مراكز آموزش عالي كشور هيچ تعهدي در قبـال تبـديل             و ها  دانشگاه ،التحصيلي س از فارغ  وق استفاده نمايند، پ   فچنانچه كارشناسان مربوطه از تسهيالت       -4

عنوان نوعي   ه ب ان، داوطلب اينگونهلذا موافقت با ادامه تحصيل      . دنساير موارد درخواستي از طرف كارشناسان را ندار        تغيير پست سازماني و    وضعيت، ارتقاء و  
  .گردد  مربوطه محسوب نمياعالم نياز از سوي دانشگاه يا دستگاه

آخـرين حكـم كـارگزيني       به انـضمام تـصوير     و  صادر  دستگاه مربوطه  رئيس محل خدمت يا   دانشگاهمعاون آموزشي   ء   به امضا  منحصراً دها باي  نامه معرفي -5
  .به اين سازمان ارسال گردد 19/5/1390حداكثر تا 

رئـيس   يـد أيبه ت) سال سابقه خدمت   5 حداقل( يا مدت مذكور    و مشخصآنان  ارسالي   حكم   تصوير  در د باي  قراردادي سنوات اشتغال به كار كارشناسان     :تبصره
  .نامه ارسال گردد اصل آن به ضميمه معرفي اداره كارگزيني ذيربط رسيده و

  . سازمان ارسال گرددنامه، بايد به اين  به ضميمه معرفي1390هاي تحصيالت تكميلي سال   تصوير كارنامه نتايج اوليه آزمون ورودي دوره-6
هـاي تحـصيلي     موريتأتوانند از م   ونه كارشناسان نمي  گلذا اين . باشد مي پذير وقت اداري امكان   خارج از  در شبانه و پيام نور   هاي   دوره ادامه تحصيل فقط در    -7

  .استفاده نمايند
  . نمره گزينش آزاد در رشته مورد نظرحد نصاب %90كسب  -8
بـديهي اسـت،   . باشـد  سوي اين سـازمان مـي   باشند، منوط به معرفي نهائي از  نمره در امتياز مذكور ميحد نصابطلباني كه داراي دسته از داو   آن پذيرش -9

  .عنوان قبول شده نهائي موضوعيت ندارد معرفي رسمي از سوي اين سازمان به قبل از ادامه تحصيل اين افراد تا
 پذيرنده دانشجو با امضاء معاونت      مؤسسه سوي ازصورتي انجام خواهد شد كه موافقت نامه پذيرش          ش، در معرفي نهايي پس از تعيين ظرفيت براي پذير        -  

  . به اين سازمان واصل گردد آموزش عالي مربوطهمؤسسهيا رئيس   تحصيالت تكميلي وتآموزشي، معاون
  .ند نداردانشجويانمراكز آموزش عالي تعهدي نسبت به پرداخت شهريه   وها دانشگاه -10

  

  : وزارت آموزش و پرورشكاركنان  امتياز شرايط استفاده از )و 
  غيردولتـي و    مؤسـسات ،   خـاص  شـرايط    داراي ،  بورسـيه  ،»شـبانه « نوبت دوم   ي تحصيلي ها  محل كد رشته  جز هب(  ي تحصيلي ها  محل  كد رشته   از  يك هر در  

، 1106،  1105،  1104 ،)نظامي هاي جغرافياي سياسي و    گرايش جز هب( 1102،  1101 : امتحاني  هاي  كد رشته  از )حضوري و مجازي    نيمه الملل،  بين ، غيرانتفاعي
ريـزي آمـوزش      گـرايش مـديريت و برنامـه       جـز  هب( 1117،  1116،  )اهل تسنن    براي  فقط (1115،  1114،  1113،  1112،  1111 ،1110،  1109 ،1108،  1107
هــاي علــوم ارتباطــات اجتمــاعي، تبليــغ و  گــرايش (1138، 1137 ،1134، 1133 ،1132، 1127 ،1126، 1124، 1123، 1121، 1120، 1119، 1118 ،)عــالي

، 1215 ،1209، 1208، 1207،  1206،  1205،  1204،  1203،  1202،  1201 ،1146 ،1142،  1140،  1139 ،)ارتباطات فرهنگـي و مطالعـات فرهنگـي و رسـانه          
 1285،  1284،  1283،  1277،  1276 ،1273 ،)اي هـسته  هـاي تـسليحات و     گـرايش  جز هب( 1272 ،1267،  1264،  1263 ،1259 ،1257،  1251 ،1218،  1216

، 1317،1319، 1315، 1314، 1313، 1312، 1311، 1309، 1308، 1307، 1306، 1305، 1303، 1302، 1301 ،)بيوتكنولــوژي -مهندســي شــيميگــرايش (
ـ  (1361 ،1360،  1359،  1358 ،)سـيما   توليـد  جز هب( 1357،  )معماري منظر   و معماريهاي   گرايش( 1352،  1351،  1350،  1327،  1326،  1325،  1322  جـز  هب

، 1126 هـاي   كـد رشـته   ضـمناً    شـود،    مي   داده  اختصاصپرورش    وزارت آموزش و   كاركنان  امتياز  نوانع  بهاضافه    ظرفيت نفر يك 1415  و )معماري   تكنولوژي
خاص سـازمان آمـوزش و پـرورش اسـتان محـل        نيازبر اساس كه   باشد   داراي پست مرتبط مي    ورشپر موزش و آواجدين شرايط وزارت    ويژه   1415  و 1142

موجـود   يهـا  محل  كد رشته  يا  محل كد رشتهتوانند   مي،    فوق  امتيازواجد شرايط     داوطلبان لذاموافقت شده است،     ها  اين رشته  خدمت با ادامه تحصيل آنان در     
در  خود را     مندي  عالقه   كه   داوطلباني   از بين    است  بديهي. اينترنتي درج نمايند     رشته   انتخاب  فرم  در   عالقه   تقدم   ترتيب  به وب  را انتخا  مربوط     امتحاني  رشته در
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ارنامـه  ك ي در نـام   ثبتبند يك مشخصات      مندرج در  پرورش آموزش و  وزارت   كاركنانذيل قسمت وضعيت     در اند و   نموده  مشخص اينترنتي   نام  ثبتتقاضانامه  
 صـد   حد نـصاب   داشتن  صورت در شوند،  مي  شرايط تلقي   واجد  عنوان  به  پرورش  و  آموزش   وزارت  طرف از ودرج شده است     »بلي«  كلمه )اينترنتي( اوليه نتايج
  مذكور  امتياز از الذكر هاي امتحاني فوق   رشتهكد    يها  محل  كد رشته  در توانند   مي  داوطلباني  ديگر  عبارت به . فت يا خواهد اختصاص   امتيازآزاد،    گزينش  صد   در

  :باشندذيل داراي شرايط   كه دنماين  انتخاب
  .باشندحال اشتغال بكار  در  پرورش  و  آموزش وزارتو يا پيماني )  آزمايشي - قطعي(   رسمي استخدام در) الف
  .با توجه به كارنامه نتايج اوليه مجاز به انتخاب رشته شده باشند) ب
و يـا رشـته تـدريس موظـف         ) آموزش و پـرورش    حسب نياز  (كارشناسي  در دوره    قبلي   تحصيلي  ارشد با رشته      كارشناسي  هاي   در دوره    آنان   تحصيلي  رشته )ج

  .باشد مرتبطو يا پست مورد تصدي آنان ) نيمه وقت - تمام وقت(
ادامـه   نـام و  دي كه افراد مجوز ثبـت ارمو  مگر در،باشد نياز ممنوع مي  د  مور غير بط و مرت هاي غير  پرورش در رشته    وزارت آموزش و   كاركنانادامه تحصيل   ) د

  . پرورش محل خدمت كسب نموده باشند ريزي سازمان آموزش و هاي غير مرتبط را از شوراي برنامه تحصيل در رشته
در آزمون پذيرفته   امتياز  اين   ا قبولي افراد فاقد شرايط كه با استفاده از        گيرد، لذ    واجد شرايط تعلق مي    آموزش و پرورش   وزارت   كاركنان صرفاً به    فوق امتياز -1

 .و به درخواست آنان ترتيب اثر داده نخواهد شدلغو شده شوند 
  . باشد يمممنوع  )ايثارگران مطابق با ضوابط مربوطه جز به( دولتان كنموريت آموزشي به كارأ اعطاي م قانون مديريت خدمات كشوري،61ماده  بر اساس -2
 آموزش عـالي مربـوط   مؤسسات  وها دانشگاه  پذيرفته شده در واجدين شرايط وزارت آموزش و پرورش      نام  ثبتاعالم نتايج آزمون كارشناسي ارشد،       پس از  -3

طرف   از 6/8/88 ورخ م 21/8798/610 ضميمه شيوه نامه شماره      ) درج شده است   8نمونه فرم در صفحه     (» 3« با ارائه فرم شماره     ضوابط فوق و   بر اساس 
  .استممنوع نيستند براي افرادي كه حائز شرايط  نامه ديگر نوع معرفي لذا صدور هر شود، پرورش محل خدمت داوطلبان انجام مي اداره آموزش و

   
  : اتباع خارجيپذيرش )  ز

 شـرايط عمـومي و اختـصاصي ايـن آزمـون          دارا بـودن    وه بر   ، بايد عال  1390در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال       كننده    شركتكليه اتباع غيرايراني         
چنانچـه اتبـاع غيرايرانـي كـه در          بديهي اسـت     .وده باشند نام اينترنتي، عالمتگذاري نم     ، بند مربوط را در تقاضانامه ثبت      )1مندرج در دفترچه راهنماي شماره      (

  . تقاضانامه را عالمتگذاري ننموده باشند، پذيرش آنان لغو خواهد شد15د نام بن شدگان نهايي اين آزمون قرار گيرند، در زمان ثبت رديف پذيرفته
در ) 1منـدرج در دفترچـه راهنمـاي شـماره          (ايران منوط به داشتن يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي معتبـر             جمهوري اسالمي   اتباع غيرايراني مقيم    فقط   -1

  .شوند گزينش شركت داده مي
بـديهي  . باشند ها و مؤسسات آموزش عالي در مناطق ممنوعه تردد و اسكان اتباع خارجي نمي               هاي تحصيلي دانشگاه    انتخاب رشته  اتباع غيرايراني مجاز به      -2

كان لـم   «ها و مؤسسات آموزش عالي آن مناطق،          است در صورت پذيرش و اعالم قبولي داوطلبان غيرايراني در مناطق ممنوعه، پذيرش آنان در دانشگاه               
توضيح و فهرست مناطق ممنوعه تردد و اسكان براي اين داوطلبان، در سايت اينترنتي سازمان سنجش آمـوزش كـشور درج شـده                       . گردد تلقي مي » يكن
  .است

هـاي خـاص و       و رشـته  ) از جمله تعهدات استخدامي   (هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسالمي ايران شود               پذيرش اتباع غيرايراني در رشته     -3
  .ها، در سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور درج شده است توضيح و فهرست اين رشته. باشد س اكيداً ممنوع ميحسا

  

  : و مؤسسات ها دانشگاههاي كارشناسي  رتبه اول دوره) ح 
 3 نفر،   9يش از   بنفر، دو ظرفيت و براي ظرفيت        9 تا   5 نفر، يك ظرفيت؛ براي ظرفيت       4 تا   1 ظرفيتبه ترتيب براي      اين دفترچه  مندرج در   ظرفيت  بر  عالوه

   آموزش  و مؤسسات  ها  دانشگاه  كارشناسي   دوره    اول   رتبه  التحصيالن  فارغ   به )  شرايط خاص   و بورسيه  يها  محل  كد رشته  جز هب( محل  كد رشته  هر در  ظرفيت؛  
 شوراي استعدادهاي درخشان كه طي ابالغيـه        31/2/1386 مصوب(  كارشناسي   دوره   اول   رتبه  التحصيالن   فارغ   تحصيل   ادامه  نامه  آيين  مفاد  بر اساس    كه  عالي

 و  نام  ثبت   آزمون  اين در كه   ) آموزش عالي اعالم شده است     و مؤسسات  ها  دانشگاهبه  فناوري    و  تحقيقات ،   علوم  وزارت توسط   31/6/88 مورخ   3536/21شماره  
حـد   شوراي هدايت استعدادهاي درخـشان،  6/2/89 مورخ 712/21بر اساس صورتجلسه شماره (  الزم   علمي   نمره  د نصاب ح  احراز  صورت در اند،   نموده  شركت
 . شود مي  داده  تخصيصذيل  7 تا 1 هاي  تبصره شرح   به شرايط گزينش سايرو ) كاهش يافت% 80 به نصاب
 اپيوسته چهـار نآموختگان دوره كارشناسي     براي دانش  ه كارشناسي پيوسته هشت نيمسال،    آموختگان رتبه اول دور    مدت تحصيل براي دانش    حداكثر -1  تبصره

 حـائز  ضمناً به لحاظ ميانگين كل، داوطلـب بايـد         و باشد  ميده نيمسال   نور  دانشگاه پيام   حضوري و    هاي نيمه  دورهآموختگان   براي دانش  نيمسال و 
  .باشد  محل تحصيل خودمؤسسه هم ورودي در دانشجويان هم رشته و مقايسه با باالترين ميانگين در

 هاي آموزشـي خـود      التحصيالن رتبه اول كليه رشته      رشته، از بين فارغ    سال به ازاي هر    هر در بار يك  آموزش عالي موظفند   مؤسسات و ها  دانشگاه -2  تبصره
باشـد  را كسب كرده     كلمعدل  كه باالترين    ار  يك نفر  فقط ،تحصيل آنها نگذشته باشد    تاريخ فراغت از   سال از  دو بيش از  كه در مقطع كارشناسي  

  .معرفي نمايند به سازمان سنجش آموزش كشور مقررموعد  در
حـضوري،   هـاي نيمـه    دوره  مقطـع كارشناسـي در      دانشجويان ، شوراي هدايت استعدادهاي درخشان    3/9/88 مورخ   8904/21 نامه شماره    بر اساس  -3  تبصره

  .شوند مند توانند از تسهيالت رتبه اولي بهره هاي فوق شده باشند مي طريق آزمون سراسري اين سازمان وارد دوره زبين الملل چنانچه ا مجازي و
  و فنـاوري    تحقيقـات  ،  بـه وزارت علـوم       وابـسته   غيـر   علمـي   و مراكز  ها  دانشگاهساير  و  اسالمي آزاد دانشگاه ،  پزشكي   علوم  يها  دانشگاه   دانشجويان -4  تبصره

 .مند شوند  بهره نامه  آيين اين  وانند از مزايايت نمي
  نامـه   آيـين    ايـن    مزايـاي  از تواننـد   مـي ن نيستند،  رشته  انتخاب به مجاز اوليه   كارنامه  بر اساس   كه   كارشناسي   دوره   اول   رتبه   دانشجويان از  دسته نآ -5 تبصره

 .شوند مند بهره
 ، در    قبـولي    عـدم    و در صـورت     نـامي    ثبـت   سهميه  با   انتخابي  هاي اولويت  از  يك هر در  ابتدا   نهايي  گزينش در ،   اول  رتبه  التحصيالن   از فارغ   يك ر ه -6 تبصره

،  شـود    پذيرفته   اول   رتبه  امتياز با و  نشود   پذيرفته  نامي   ثبت  سهميه در   اول   اولويت در داوطلبي   چنانچه   است بديهي .شوند  مي   گزينش اول  رتبه امتياز
   داوطلـب    كـه   صـورتي  در( ها اولويت ساير  در   ترتيب   همين   به   وي  وضعيت ،   قبولي   عدم  صورت در ضمناً .شد  نخواهد  بررسي وي   بعدي   هاي اولويت
 . شد  خواهد بررسي ) باشد كرده  انتخاب  را بعدي  هاي اولويت
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   تحـصيالت    ورودي  آزمـون   در   شـركت   طريـق  از و   داوطلبان ساير  همانند   آنان   تحصيل   نشوند، ادامه   يرفته پذ   اول   رتبه امتياز   به   با توجه    كه   افرادي -7 تبصره
 . بود  بعد ميسر خواهد سنوات)   داخل  ارشد ناپيوسته  كارشناسي هاي دوره(  تكميلي

 در   منـدرج (رتبـه اول      ييديـه أ ت  فـرم طالعات آنان بر اسـاس منـدرجات        ضمن واجد شرايط بودن، ا      كه شد خواهند  گزينش اول رتبه   امتياز در افرادي: تذكر* 
منحـصراً از طريـق پرتـال        5/5/1390 تـاريخ  تـا  حداكثر   آنان حصيلت   محل  عالي  آموزش  مؤسسهتوسط معاونت آموزشي دانشگاه و يا        172 صفحه

 نامـه   آيـين ضـمناً مـشموالن ايـن       .  لحاظ نخواهد شد     آنان   براي   اول   رتبه  ه سهمي  اينصورت غير  در  است   بديهي .گردداعالم     سازمان  ه اين باينترنتي  
دو سال از زمـان     بيش از    به عبارت ديگر  (مند شوند    تسهيالت آن بهره   از بار زمان تحصيل صرفاً براي يك     سال پس از   طي مدت دو   حداكثر مجازند
  .)التحصيلي آنان نگذشته باشد فارغ

  
 : آزمون  اوليه  نتايج  اعالم كارنامه) ط

  از  يـك  هـر  بـراي  ،1390  سـال )   داخل   ارشد ناپيوسته   كارشناسيهاي    دوره (  تكميلي   تحصيالت   ورودي  آزمون  در  كننده   شركت   داوطلبان   منظور آگاهي   به     
با توجه به ضـرايب منـدرج در    ( ، رتبه داوطلب بدون سهميه    ميهسه  در  داوطلب  ، رتبه   كل   ، نمره   اكتسابي  ، نمرات   نامي   ثبت   اطالعات  حاوي  اي    كارنامه  داوطلبان

از طريـق پايگـاه اينترنتـي ايـن        تحصيلي يها محل  كد رشته   منظور انتخاب بهسهميه  در   آزمون  و نتيجه  سهميه  در  مجاز   رتبه  آخرين ،)رشته امتحاني ذيربط  
نـام    و  نام، شماره شناسنامه، سـال تولـد        و نام خانوادگي ( با وارد كردن شماره داوطلبي و درج مشخصات فردي         www.sanjesh.org :سازمان به نشاني  

 .دباش ز طريق پايگاه اينترنتي اين سازمان براي اطالع داوطلبان قابل مشاهده ميمنحصراً ااين كارنامه كه الزم به ذكر است  .استقابل مشاهده ) پدر
مربـوط بـه هـر دو رشـته امتحـاني اصـلي يـا رشـته         (، در يك كارنامه اند  نموده  شركت  امتحاني كد رشته در دو     كه  داوطلبانياطالعات علمي    :كرمهمتذ* 

 .باشد يت ميؤقابل راينترنتي سازمان مشخص و در سايت ) امتحاني اول و رشته امتحاني دوم
  :دباش ميذيل   شرح داوطلبان به از يك هر  براي 1390 سال  تكميلي  تحصيالت  ورودي  آزمون  اوليه  نتايج  اعالم  كارنامه   اطالعات:  كارنامه مندرجات

  

  :ينام ثبتمشخصات  )ط -1
نـام   شـماره پرونـده،     شـامل    ترتيـب   بـه )  و اصالحات احتمـالي بعـد از آن        طبق مندرجات تقاضانامه اينترنتي   (   داوطلب  نامي   ثبت  مشخصات» الف«در رديف    

بـراي آن دسـته از داوطلبـاني        ( آموزش و پرورش  رسمي يا پيماني    كارشناس   ، ارگان كد ،نامي   ثبت  سهميهجنس، شماره شناسنامه، سال تولد،       خانوادگي و نام،  
 عالمتگذاري بند مربوط اقـدام  ي اينترنتي نسبت بهنام ثبتاند و در تقاضانامه       و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش بوده       ) آزمايشي-قطعي(كه كارشناس رسمي    

 نـام دانـشگاه يـا مؤسـسه     نـام رشـته تحـصيلي مقطـع كارشناسـي،      ،)درج شـده اسـت   » بلـي «، كلمـه    آموزش و پرورش  اند، در ذيل كلمه كارشناس        نموده
س اطالعاتي كـه داوطلـب در اختيـار    ، بر اساو ماه اخذ مدرك كارشناسي داوطلبسال   و)با توجه به تذكرات ذيل  (معدل  ،   در مقطع كارشناسي   التحصيلي  فارغ
  .ت اس دهگردي  درجسازمان گذاشته، اين 

  
  : خيلي مهم در رابطه با معدلاتتذكر* 

نام، به     معدل درج شده در اين كارنامه، بر اساس معدل اعالم شده توسط داوطلب در تقاضانامه اينترنتي و يا اصالحات مورد درخواست داوطلب بعد از ثبت                         -1
 اين كارنامه درج شده است و الزم است داوطلبان به هنگام قبولي اصل مدركي را كه نشانگر اين معـدل باشـد را بـه همـراه سـاير مـدارك                 شرح ذيل در  

نام داوطلب داراي مغايرت معـدل خـودداري خواهـد            بديهي است در غير اينصورت مؤسسه محل قبولي از ثبت         . نامي، به محل قبولي خود ارائه نمايند        ثبت
  .نمود

در صورتي كه معدل اعالم شده در كارنامـه، معـدل واقعـي             ) پس از بررسي كارنامه نتايج اوليه     (باشند   كه مجاز به انتخاب رشته مي      دسته از داوطلباني   آن -2
نسبت به تغيير معدل خـود      الزم است به سايت سازمان مراجعه و طبق ضوابط          اند،    و يا اينكه مطابق ضوابط ذيل معدل خود را اعالم ننموده          باشد   آنان نمي 

  .اقدام نمايند
انـد،   ، نسبت به اصالح معدل خود اقـدام نمـوده  هاي كتبي پس از آن  و يا درخواست آن دسته از داوطلباني كه به هنگام پرينت كارت ورود به جلسه  -1تبصره  

  .همان معدل اصالح شده در اين كارنامه درج شده است
باشـد و يـا معـدل         هاي فعلي مي    هاي معمول بوده و يا به عبارتي ديگر خارج از رديف معدل             ي كه معدل آنان مغاير معدل      براي آن دسته از داوطلبان     -2تبصره  

  . در نظر گرفته شده است10اند، حداقل نمره معدل يعني  نام اينترنتي درج ننموده خود را تقاضانامه ثبت
التحصيل خواهند شـد، ميـانگين واحـدهاي گذرانيـده             فارغ 31/6/1390ه حداكثر تا تاريخ     ك سال آخر دوره كارشناسي پيوسته     براي دانشجويان    -3تبصره  

  . درج شده است31/6/1389شده اعالمي آنان تا تاريخ 
  .، معدل اعالمي آنان درج شده استكارشناسي پيوستهالتحصيالن دوره   براي فارغ-4تبصره 
التحصيل خواهند شد، ميانگين واحـدهاي گذرانيـده           فارغ 31/6/1390 كه حداكثر تا تاريخ      وستهسال آخر دوره كارشناسي ناپي     براي دانشجويان    -5تبصره  

  . به همراه معدل مقطع كارداني درج شده است31/6/89شده اعالمي آنان تا تاريخ 
  . درج شده استكارداني و كارشناسي ناپيوستههاي اعالمي آنان در مقاطع  ، معدلكارشناسي ناپيوستهالتحصيالن دوره   براي فارغ-6تبصره 

شدگان عيناً اصل مدركي را كه در آن معدل مندرج در اين كارنامه را تأييـد        نمايد كه به هنگام قبولي در اين آزمون، الزم است پذيرفته             مجدداً يادآوري مي   -3
ل خود را به دليل اشتباه بودن، بعد از دريافت كارنامـه  در صورتي كه داوطلب معد  (نامي به مؤسسه محل قبولي خود ارائه          نمايد به همراه ساير مدارك ثبت     

بديهي است در غير اينصورت به عنوان داوطلب داراي مغايرت معدل شناخته شده و با وي مطـابق مقـررات رفتـار                      . نمايند) نتايج اوليه اصالح نكرده باشد    
  .خواهد شد

رج در كارنامه خود اعتراض دارند و معدل واقعي آنان بيشتر از معدل مندرج در كارنامه اوليـه  باشند و به معدل مند داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نمي  -4
تصوير  و ) دفترچه راهنماي شماره يك درج گرديده      29همانند فرمي كه در صفحه      (ييد شده   أبايستي منحصراَ با ارسال تصوير گواهي معدل ت         مي ،باشد مي

 صـندوق پـستي    :تهـران : از طريق پست پيشتاز به آدرس      13/3/1390 مراه كارنامه نتايج اوليه حداكثر تا تاريخ      كارت شناسايي عكسدار يا كارت ملي به ه       
 . واحد تحصيالت تكميلي مكاتبه نمايند-نام  اداره ثبت- سازمان سنجش آموزش كشور15875 -1365



                                                            كليات و شرايط و ضوابط   1390 سال )كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  كليات و شرايط و ضوابط  5صفحه   
 

  :اطالعات رشته امتحاني اول )ط -2
 . است  شده درج )-33/33 و 100(ه فاصل درنمرات اكتسابي داوطلب به ترتيب دروس  روس امتحاني ونام ددر اين رديف،  : نمرات اكتسابي-1رديف 

   آزمون  يك    چند درصد از نمره      داوطلب   كه   است   نشانگر آن    در هر درس     نمرات   و اين    گرديده   درج   درصدي  صورت هب   هر درس    خام  هاي   نمره -1  تبصره
 خواهـد    معنـي    بـدين    خارجي   زبان  ، در درس  75   خام   نمره مثالً.   است   آورده  دسته   غلط، ب   هاي  پاسخ   منفي   نمرات  از كسر   را پس  )  درس  يك(

   . است شده) 75( فتاد و پنجه مذكور   در درس  داوطلب  خام ، نمره  شده  داده هاي پاسخ  از  حاصل منفي  و  مثبت  نمرات  از محاسبه  پس كهبود 
  منفـي   و   مثبـت    نمـرات    از محاسـبه     پس   كه   است   آن   منزله  ، به    است   شده  درج) 0(  عدد صفر    درس   در يك    داوطلب   خام  كه نمره    در مواردي  -2  تبصره

    . است شده) 0(  مذكور صفر  در درس  داوطلب  خام ، نمره  شده  داده هاي پاسخ  از حاصل
   . است  شده  درج»سفيد«   مذكور كلمه  درس  باشد، در مقابل  نداده  پاسخ  درس  يك االتؤ از س يك يچ ه  به  داوطلب  كه مواردي  در-3  تبصره
   و منفـي     مثبت   نمرات   از محاسبه    پس   كه   است   آن   منزله  ، به    گرديده   درج   عدد منفي   صورت هب   درس   در يك   داوطلب   خام   نمره  كه    در مواردي  -4  تبصره

  . است  شده  مذكور منفي  در درس  داوطلب  خام ، نمره  شده  داده هاي اسخپ  از حاصل
 . است  شده  درج)اصلي(شماره داوطلب در رشته امتحاني اول  در اين رديف، : شماره داوطلب-2رديف 
 .   است  شده درجداوطلب  )اصلي(كد و نام رشته امتحاني اول در اين رديف،  : كد و نام رشته امتحاني اول-3رديف 
 ارشـد    كارشناسـي  هاي دوره (  تكميلي  تحصيالت  ورودي ضوابط آزمون  شرايط و  كليه بر اساس   اينكه نظر به: وضعيت داوطلب در هر گرايش -4رديف  

) انـد   گرفته  قرار  ظرفيت برابر  چند  رديف در    كه  افرادي( افراد    و فقط اين    برابر ظرفيت استخراج    چند   اسامي  ابتدا فهرست ،  1390سال   ) داخل ناپيوسته
گردند، لذا     مي   معرفي  عملي ياتشريحي    آزمون  در  ، شركت   عمومي صالحيت بررسي  :شامل    مختلف   مراحل  برايو   خواهند بود      رشته  به انتخاب  مجاز

هر يـك از     مفهوم   .  است   شده   مشخص   جدول  اين درگرايش رشته امتحاني،     هر در شده مذكور    انجام   علمي   گزينش   بر اساس وضع علمي داوطلبان    
  .گردد  به شرح زير اعالم مي4جدول شماره مندرجات 

هـايي كـه داراي چنـد گـرايش          رشـته  در( رشته امتحاني داوطلب درج شـده اسـت        هاي موجود در   اين ستون، شماره گرايش يا گرايش      در :گرايش -1-4
  ).باشد مييك يل هر رشته امتحاني در دفترچه شماره هاي ذ هاي درج شده مطابق با شماره  شمارهباشد مي

در (  گـرايش   هـر    مربـوط بـراي      بـا ضـرايب     كهاختصاصي     آزمون  نمره علمي حاصل از    %80  بر اساس    داوطلب   كل   از نمره    است  عبارت : كل نمره -2-4
  . طع كارشناسيمؤثر مق معدل %20 و   شده محاسبه) باشند  مي گرايش  چند  داراي  كه هايي رشته

  هـايي   رشـته  براي(  گرايش  و در هر سهميه  در  امتحاني  رشته كنندگان  شركت  كليه بين  در  داوطلب رتبهدر اين ستون،  : سهميه  در   داوطلب  رتبه -3-4
  . درج گرديده است)همان گرايش  كل   نمره بر اساسباشند،   مي  چند گرايش  داراي كه

اند و رشته امتحـاني آنـان داراي آزمـون عملـي،      رتبه داوطلب درج شده براي آن دسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته شده            نمره كل و     :تذكر مهم 
باشد، چون پس از برگـزاري آزمـون مـذكور و اعمـال نمـره           گردد، غيرقابل استناد مي    دروس پروژه و يا تشريحي بوده و آزمون آن متعاقباً برگزار مي           

  . ها فقط تا اين مرحله معتبر و در گزينش نهايي معتبر نخواهد بود به عبارت ديگر اين رتبه. نمايد ها تغيير مي ، اين رتبهدروس مربوط
گرفتن سهميه   نظر بدون در  ،گرايش هر دركنندگان رشته امتحاني     كليه شركت بين   رتبه داوطلب در  در اين ستون،     : بدون سهميه  رتبه داوطلب  -4-4

  . درج گرديده است) نمره كل همان گرايشبر اساسباشند  ايي كه داراي چند گرايش ميه رشتهراي ب(
هـا بـه    ساير رشتهآخرين رتبه مجاز در ستون، در اين  :غيرانتفاعيمؤسسات پيام نور و دانشگاه از  هاي غير  آخرين رتبه مجاز در رشته     -4-5

   . درج گرديده استدر هر گرايش با توجه به سهميه ،انتفاعيدولتي و غيرغير عالي آموزشسسات ؤهاي تحصيلي دانشگاه پيام نور و م غير از رشته
هاي تحـصيلي   غير از رشته  ها به   ساير رشته  در    نتيجه ستون،در اين    :غيرانتفاعيمؤسسات  پيام نور و    دانشگاه  از   هاي غير   رشته در   نتيجه -4-6

مجاز يا غيرمجاز بودن داوطلب براي انتخاب كد رشـته          كه نشانگر    ،در هر گرايش   نتفاعيادولتي و غير  غيرآموزش عالي   سسات  ؤمدانشگاه پيام نور و     
درج شده، مـشخص  ) دفترچههمين (هاي تحصيلي  اساس ضوابطي كه در دفترچه راهنماي انتخاب رشته       هاي گرايش مربوط، بر    محل يا رشته محل   

 كه در سـتون نتيجـه       ،باشد هايي از گرايش مربوط به رشته امتحاني مي        شته محل بدين ترتيب داوطلبي مجاز به انتخاب كد رشته محل يا ر          . شود مي
هـايي از رشـته امتحـاني كلمـه          بديهي است در صورتي كه در ستون نتيجه در مقابل گـرايش يـا گـرايش               . درج شده است  » مجاز«براي وي كلمه    

هـاي غيرمجـاز    هاي گرايش يا گرايش  رشته محل يا كد رشته محلبه منزله آن است كه داوطلب مجاز به انتخاب كد      . درج شده باشد  » غيرمجاز«
  .باشد نمي

 سـتون، در ايـن     :هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور و مؤسسات غيرانتفـاعي          رشته رتبه داوطلب در سهميه و در بين عالقمندان به         -7 -4
در هـر    ،انتفـاعي دولتـي و غير   غيرآمـوزش عـالي     سـسات   ؤمر و   هاي تحصيلي دانشگاه پيام نو      رشته رتبه داوطلب در سهميه و در بين عالقمندان به        

  . درج گرديده استمربوط  گرايش با توجه به سهميه
هـاي    رشته برايآخرين رتبه مجاز     ستون،در اين    :غيرانتفاعيمؤسسات  پيام نور و    دانشگاه  تحصيلي  هاي    آخرين رتبه مجاز در رشته     -8 -4

   .درج گرديده استمربوط  در هر گرايش با توجه به سهميه ،انتفاعيدولتي و غيرغيرش عالي آموزسسات ؤمتحصيلي دانشگاه پيام نور و 
هاي تحصيلي دانشگاه پيام نـور و         رشته در   نتيجهستون،  در اين    :غيرانتفاعيمؤسسات  پيام نور و    دانشگاه  تحصيلي  هاي     در رشته  نتيجه -4-9

مجاز يا غيرمجاز بودن داوطلب براي انتخاب كـد رشـته محـل يـا رشـته                 كه نشانگر   ايش  در هر گر   ،انتفاعيدولتي و غير  غيرآموزش عالي   سسات  ؤم
بدين  .شود درج شده، مشخص مي   ) دفترچههمين  (هاي تحصيلي    اساس ضوابطي كه در دفترچه راهنماي انتخاب رشته        هاي گرايش مربوط، بر    محل

باشد كه در ستون نتيجه بـراي وي كلمـه     گرايش مربوط به رشته امتحاني مي     هايي از    ترتيب داوطلبي مجاز به انتخاب كد رشته محل يا رشته محل          
درج » غيرمجـاز «هايي از رشته امتحـاني كلمـه         بديهي است در صورتي كه در ستون نتيجه در مقابل گرايش يا گرايش            . درج شده است  » مجاز«

  .باشد هاي غيرمجاز نمي هاي گرايش يا گرايش شته محلبه منزله آن است كه داوطلب مجاز به انتخاب كد رشته محل يا كد ر. شده باشد
 از رشته امتحـاني  ،انتفاعيدولتي و غيرغيرآموزش عالي   سسات  ؤمهاي تحصلي دانشگاه پيام نور و همچنين           در صورت وجود ظرفيت پذيرش در رشته       :تذكر

  .  آخرين رتبه مجاز و نتيجه درج خواهد شد8-4 و 7-4هاي  داوطلب، در رديف
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به منزله آن است كـه بـا توجـه بـه نمـرات اكتـسابي                » باشيد مجاز مي «مفهوم درج كلمه     در اين رديف     : وضعيت انتخاب رشته داوطلب    -5رديف  
 ، مجـاز بـه انتخـاب رشـته بـر     4هاي موجود در هر رشته و سهميه مربوط و مندرجات جدول شماره   داوطلب در رشته امتحاني و گرايش و يا گرايش        

دسته از داوطلباني كه مجـاز بـه         باشد و براي آن    مي) دفترچههمين  (هاي تحصيلي    ط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته      اساس ضوابط و شراي   
   . درج شده است» مجاز نيستيد« كارنامه آنان كلمه 5 در رديف ،باشند انتخاب رشته نمي

ها، معدل داوطلبان     با توجه به اختالف سطح علمي دانشگاه       ،صيالت تكميلي ريزي تح  اساس مصوبه شوراي برنامه    بردر اين رديف،     :معدل مؤثر  -6رديف  
  . اساس رشته، دانشگاه و نمره علمي تراز شده است و به عنوان معدل مؤثر درج شده است بر

در  :عيمؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفـا      هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور و         شته گزينش ر  رشركت د  مند به  عالقه -7رديف  
دولتـي و   غيرآمـوزش عـالي     سـسات   ؤمهاي تحصيلي در دانشگاه پيام نـور و           مندي خود را به رشته     دسته از داوطلباني كه عالقه     براي آن رديف،  اين  
  . درج شده است»خير« و براي ساير داوطلبان كلمه »بلي« كلمه ،اند نام در تقاضانامه اينترنتي اعالم نموده  به هنگام ثبتانتفاعيغير

 ظرفيت پذيرش   1از انتشار دفترچه راهنماي شماره        بعد 1303 و   1257،  1209،  1202،  1132،  1127،  1125هاي امتحاني      نظر به اينكه در كد رشته      :تبصره
 7رديـف   هـا در      اعالم شده است، لذا براي كليه داوطلبـان ايـن كـد رشـته              ،انتفاعيدولتي و غير  غيرآموزش عالي   سسات  ؤمبراي دانشگاه پيام نور و      

تواننـد   انـد در صـورت تمايـل مـي     ها مجاز به انتخـاب رشـته شـده    درج شده است و كليه داوطلباني كه در اين رشته ) ---(، خط تيره    )مندي عالقه(
  .نمايندهاي انتخابي خود منظور   را نيز در رديف اولويتانتفاعيدولتي و غيرغيرآموزش عالي سسات ؤمهاي تحصيلي در دانشگاه پيام نور و  رشته

  
  : اطالعات رشته امتحاني دوم)ط -3

 اطالعـات  5 و 4،  3،  2،  1هـاي    رديف با اين تفاوت كه در     ،باشد  مياطالعات درج شده در اين قسمت مشابه اطالعات مندرج در اطالعات رشته امتحاني اول               
، وضعيت علمي داوطلب در هر گرايش و وضعيت انتخاب           دوم متحانيمربوط به رشته امتحاني دوم به ترتيب نمرات اكتسابي، شماره داوطلب، كد و نام رشته ا               

  .اند، درج گرديده است رشته داوطلب براي اطالع داوطلباني كه در رشته امتحاني دوم نيز شركت نموده
  

  :  تحصيل محل اينترنتي  انتخاب )ي
 :گيرد  مي ر انجام زي  نكات  بر اساس  مختلف  آموزشي هاي در گروه  تحصيل محل اينترنتي  انتخاب

  اختيـار آن   در www.sanjesh.org : بـه نـشاني    از طريق پايگاه اينترنتي اين سازمان      منحصراً،    دفترچه   اين   همراه   به   تحصيلي  هاي  رشته  انتخاب  فرم -1
   دقيـق   مطالعـه   بـا    است   الزم  داوطلبان لذا   .شود   مي  داده باشند، قرار  مي رشته   انتخاب به مجاز  ليهاو   نتايج   كارنامه 5 رديف    اساس  بر   كه  داوطلباني  از  دسته

، نيمـه   )شـبانه (هاي روزانه، نوبـت دوم        دوره از  عالقه  مورد  يها  محل  كد رشته   انتخاب   به  نسبت،   تكميلي  تحصيالت   ورودي  راهنماي آزمون هاي   دفترچه
يـا   هـاي داراي شـرايط خـاص و         همچنـين رشـته    والملل   هاي بين  ، دوره هاي مجازي  ، رشته  عالي غيرانتفاعي، مراكز پيام نور      آموزش مؤسساتحضوري،  

 را انتخـابي    يها  محل  كد رشته  و اقدام كارنامه   4 جدول شماره  »نتيجه« عنوان توجه به مندرجات ذيل    با  محل  كد رشته ) يكصد( 100 تا حداكثربورسيه  
 . نمايند درج ، اينترنتيرشته  انتخاب  فرم در ، مندي قهعال  ترتيب به
 راهنمـاي   دفترچـه  5مندرج در صفحه    (   امتحاني  كد رشته  67از    يكي در )  اول   امتحاني  رشته (  اصلي   امتحاني  رشته  بر   عالوه   كه   از داوطلباني   دسته  آن : تبصره

 دارد   باشند، ضـرورت     مي   رشته  انتخاب   مجاز به  خود  اوليه  كارنامه) قسمت اطالعات رشته امتحاني دوم    ( 5 رديف   به توجه با اند و    شده  متقاضي نيز )نام  ثبت
   ضـرورت   كـه در نظر گرفته شده است         رشته   انتخاب   فرم   فقط يك   نيز  داوطلبان  از  قبيل   اين  برايضمناً  .  نمايند   رشته  ، انتخاب مذكور   تبصره  بر اساس   كه
همـين   را در )   دوم   رشـته   امتحاني  كد رشته (  بعدي   رشته  يها  محل  كد رشته  و )  امتحاني اول   رشته(  اصلي  رشته   يها  محل  كد رشته   تمايل  صورت در دارد
 .  نمايند درجعالقه    اولويت  ترتيب  به، فرميك 

هـاي منـدرج در پيـك     مطـابق اطالعيـه  (  شـده   اعـالم   زماني  برنامه اساسبر از طريق سايت سازمان، اينترنتي خود را   رشته  فرم انتخاب  بايد  داوطلب هر -2
  رقمي كـه در حكـم رسـيد اسـت از          15 رهگيري صورت انجام صحيح انتخاب رشته كد      بديهي است در   تكميل نمايد،     )سازماناينترنتي  سايت   سنجش و 

فرم تكميل   شود از  پيشنهاد مي ( نگهداري نمايد  ورا يادداشت   آن   دوطلب باي  دا و بودهگيرد كه نشانگر مراحل طي شده        مي طريق سايت در اختيار وي قرار     
 رقمـي نـشده باشـند، انتخـاب رشـته آنـان در       15 بديهي است چنانچه داوطلبان به هر دليل موفق به دريافت كد رهگيري              .)شده خود پرينت تهيه نمائيد    

  .  شته براي اين دسته از داوطلبان انجام نشده استسايت سازمان ثبت نخواهد شد و به عبارت ديگر فرايند انتخاب ر
   فـرم    تكميـل    بـه    از اقـدام     قبـل   ،آزمون  اين  در  كننده  شركت)  التحصيالن   و فارغ   دانشجويان (  پزشكي  گروه هاي  رشته  در   تحصيلي   مدرك   دارنده  داوطلبان -3

 و    خـود را مـشخص       وضـعيت    پزشـكي    و آمـوزش    ، درمان    بهداشت   وزارت   به   تعهد خدمت    طرح لحاظ از بايد  كه  باشند   داشته  توجه   اينترنتي    رشته  انتخاب
 .  خواهد بود  داوطلب  شخص  عهده  به  آن  عواقب  در غير اينصورت است  بديهي.  باشند نداشتهبراي ادامه تحصيل   منعي

   انتخـاب    فـرم    تكميـل    بـه    از اقدام    قبل  ، آزمون   در اين   كننده  شركت)  التحصيالن   و فارغ   ياندانشجو (  دبيري  هاي   در رشته    تحصيلي   مدرك   دارنده  داوطلبان -4
 غيـر  در    اسـت   بـديهي .  نماينـد    خـود را مـشخص       وضـعيت   آمـوزش و پـرورش       وزارت   به   بايد از لحاظ تعهد خدمت       باشند كه   داشته   توجه ، اينترنتي  رشته

 .  خواهد بود  داوطلب شخص   عهده  به  آن  عواقب اينصورت
كـه در سـتون      ،  شـرايط خـاص      داراي   عـالي    آمـوزش   مؤسسات  همچنين  و  دهنده  بورس  هاي ها و ارگان   ها، سازمان    وزارتخانه  شرايط و ضوابط اختصاصي    -5

 بخـش (  دفترچـه    اين  انتهاي   در ،ده است  درج ش   محل مربوط جمله بورسيه به همراه نام ارگان بورس دهنده و يا داراي شرايط خاص               كد رشته مالحظات  
  هـاي   دسـتگاه   ضـوابط اختـصاصي     شـرايط و     مورد بـه    حسب  بايد بر  ها  محل  كد رشته   اينگونه   انتخاب از   قبل  داوطلبان لذا  .استدرج گرديده   ،  )ها  پيوست
 . نمايند  مربوط توجه اجرايي

 پروژه شركت نمايند، لذا اين دسـته از       2 در حداكثر توانند  ضوابط مي  بر اساس باشند،   نتخاب رشته مي   كه مجاز به ا    1358 امتحاني    كد رشته كليه داوطلبان    -6
 بـديهي اسـت در    . يندو مشخص نمودن آن در فرم انتخاب رشته اينترنتي اقدام نما           پروژه   2 توانند نسبت به انتخاب حداكثر      داوطلبان در صورت تمايل مي    

كـد  ( عملـي  يـا  و پـروژه ، تـشريحي ، ، علمـي  ضمناً تاريخ توزيع كارت و برگزاري آزمون.دگردي قي موارد حذف خواهدماببيش از دو مورد انتخاب  صورت  
 23/3/1390دوشنبه مـورخ   طريق نشريه پيك سنجش روز  اطالعيه ازصورت هب )1360 و   1358،  1357،  1356،  1352،  1351 ،1350 هاي امتحاني  رشته

  . داوطلبان خواهد رسيدبه اطالعو سايت اينترنتي سازمان 
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  كـل كـشور، آن     1364 قانون بودجه سال     49 تبصره) الف(ت محترم وزيران به استناد بند       أ تصميم هي  بر اساس  :  مهم  رتذك
 ،1350 هـاي امتحـاني    كـد رشـته    تحصيالت تكميلي مجاز به انتخاب رشته در      ورودي  داوطلبان آزمون    دسته از 

 بايـد  ،باشـند   مي عملي يا  تشريحي، پروژه و    علمي، كه داراي آزمون   1360 و   1358،  1357،  1356،  1352،  1351
 ريال 000/57 مبلغ  بهقبل از دريافت كارت ورود به جلسه آزمون مربوط نسبت به پرداخت هزينه برگزاري آزمون

 ريـال   000/114در صورت تمايل به شركت در دو آزمـون مبلـغ             (آزمون براي هر تومان  تصد  فو ه پنجهزار  معادل  
ركزي جمهـوري اسـالمي     داري كل نزد بانك م      خزانه 748به حساب شماره     )تومانصد  چهارو  هزار   يازدهعادل  م

 اطالعيه بر اساس  و قبض پرداختي را    اقدام) قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران در سراسر كشور          (ايران  
  .تحويل نمايندهنگام ورود به جلسه آزمون به توزيع كارت، 

  

   :هاي تحصيلي انتخاب رشتهينترنتي ا فرم )ك
  :قابل توجه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته* 
صـورت عالمتگـذاري در      نمايند كه در   بندهاي ذيل را مشاهده مي    مجاز به انتخاب رشته،     به هنگام ورود به محيط برنامه اينترنتي انتخاب رشته داوطلبان               

 هـر  در ،   نمـوده   كتمـان  عمداً يـا سـهوًا        را قي حقاي   داوطلب  كه  شود   مشخص  زمان هربديهي است   . شود ه داده مي  به آنها اجازه انتخاب رشت     يكي از اين موارد   
  .گردد حق هرگونه اعتراضي از وي سلب مي و شد  خواهد محروم  بعد  سال آزمون  و اين آزمون ازكه باشد،  ...) و    تحصيل حين ، شدن پذيرفته(  مرحله

  □. باشد ميييد أ تدمور) محل تحصيل دوره كارشناسي و ل، رشتهمعد(اطالعات فوق 
 □. داراي مغايرت است ييد نبوده وأ تدمور) محل تحصيل دوره كارشناسي و معدل، رشته(اطالعات فوق 

تـذكرات  «زم است بر اساس بند براي اصالح معدل ال   (در صورتي كه داوطلبان بند دوم را عالمتگذاري نمايند به آنها اجازه اصالح و ويرايش معدل                 : تبصره
و دانشگاه محل تحصيل داده شده و پس از ويرايش اين موارد و تأييد آنها، اجـازه انتخـاب                   )  اين دفترچه اقدام شود    4مندرج در صفحه    » خيلي مهم 

   . شددرشته به آنان داده خواه
 در پايگاه اينترنتي اين سازمان منحصراًً براي داوطلباني كه با توجه بـه منـدرجات                هاي تحصيلي اينترنتي همزمان با كارنامه نتايج اوليه         فرم انتخاب رشته       

 ، لذا داوطلبان الزم است براي ورود به سايت انتخاب رشته با وارد كردن شـماره پرونـده  ،باشد يت ميؤباشند، قابل ر  كارنامه مجاز به انتخاب رشته مي 5رديف  
 ي انتخـابي و تكميـل فـرم مـذكور در مـدت زمـان              ها  محل كد رشته شماره داوطلب و شماره شناسنامه نسبت به ثبت          اوليه،   نام  ثبترمز ورود و كد رهگيري      

  .  كه در نظر گرفته شده است، اقدام نمايندمعيني
اب رشته اينترنتـي بـه آنـان         در حد امكان خطاهاي احتمالي داوطلبان را در زمان انتخ          ،بيني گرديده  سيستم انتخاب رشته كه تا حدودي، هوشمند پيش        در     

يـا اينكـه      محلي كه داوطلب در آزمون آن شركت نكرده و يا مجاز به انتخاب رشـته نـشده باشـد و                    كد رشته اعالم خطاي انتخاب    : عنوان مثال  به(تذكر دهد   
است داوطلبـان ايـن مـورد را نيـز در نظـر داشـته               ، لذا الزم    ...)هاي رشته امتحاني خود مجاز به انتخاب رشته نگرديده است و             داوطلب در گرايشي از گرايش    

  رهگيـري كـد به اين داوطلـب    سيستم   بديهي است چنانچه داوطلبي نسبت به رفع خطاهاي داده شده اقدام ننمايد، انتخاب رشته وي كامل نگرديده و                 . باشند
  .ددا نخواهد عنوان رسيد  رقمي به15

  

   : مهماتتذكر
هيچگونـه   حيطه وظايف سازمان سنجش آموزش كشور نبوده و        گرايش و انتقال دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد در         يرنظر به اينكه تغيير رشته، تغي      - 1

  .خود دقت الزم را بعمل آورندبه هنگام انتخاب رشته گردد  كيد ميأ به داوطلبان تباشد مياقدامي نيز از سوي اين سازمان ميسر ن
نمونـه  ي انتخابي خود را به ترتيب عالقـه در فـرم       ها  محل كد رشته هاي تحصيلي در اينترنت،       ز اقدام به انتخاب رشته    گردد قبل ا    به داوطلبان توصيه مي    - 2

براي داوطلبان به هنگام انتخـاب رشـته    (ترو سپس به پايگاه اينترنتي اين سازمان مراجعه تا در مدت زمان كوتاه          اين دفترچه درج     173 مندرج در صفحه  
  .هاي تحصيلي خود اقدام نمايند شتهنسبت به تكميل فرم انتخاب رو خطاي كمتري ) يت زماني وجود دارددر اينترنت محدود

  .  نيست تعويض يا و  تغيير  قابل  عنوان  هيچ بهنهايي  ييدأت و  كميلت  از پساينترنتي    تحصيلي هاي  رشته  انتخاب فرم  در  مندرج  انتخابي يها محل كد – 3
  

  : مهمخيلي  يها  يادآوري)ل
 لـذا داوطلبـاني كـه بـر         ،عنوان گرديده  پذيرش با ضرايب رشته و يا گرايش ديگري          ،هاي تحصيلي   برخي رشته در ستون مالحظات    داوطلبان دقت نمايند     -1

 را نيز در صورت تمايل      ها  لمحتوانند اين گونه      اند، مي   اساس نتيجه مندرج در كارنامه مجاز به انتخاب رشته يا گرايش درج شده در ستون مالحظات شده                
  .گرايش به همين منظور نيز درج شده است هاي تحصيلي، كد باالي جداول رشته عنوان رشته در كنار  همچنين در.انتخاب نمايند

ر و يـا تعـويض نيـست، بـه     يديه به هيچ عنوان قابل تغييأيپس از گرفتن ت ي انتخابي درج شده در فرم انتخاب رشته اينترنتي  ها  محلبا توجه به اينكه كد       -2
هـاي    كـد رشـته   هاي تحصيلي خود، جزئيات و اطالعات مربوط به           گردد قبل از اقدام به تكميل نهايي فرم انتخاب رشته           داوطلبان گرامي اكيداً توصيه مي    

  .را مطالعه نموده و مد نظر داشته باشند...) هاي مختلف و  محل دانشگاه، دوره، ميزان شهريه دوره(انتخابي 
  رشته قبولي باشند، موظف بـه       پذيرفته شوند و داراي مدرك كارشناسي غير متناسب با         1390آزمون تحصيالت تكميلي سال      دسته ازداوطلباني كه در    آن -3

  .شود مينيز توسط دانشجو پرداخت ) جبراني (نياز پيش  دروس  هزينه و آموزشي مربوط بوده  تشخيص گروه  به) جبراني( نياز پيشگذراندن دروس 
 آمـوزش   مؤسـسات  و   هـا   دانـشگاه توجه به محدوديت امكانات      درج گرديده، با   1390دفترچه شماره يك آزمون تحصيالت تكميلي سال         همانگونه كه در   -4

اده از امكانات دولتي    هاي موجود بين تمامي متقاضيان، پذيرش آن دسته از داوطلباني كه قبالً با استف               عالي دولتي از يك سو و لزوم توزيع عادالنه فرصت         
به خـصوص   ( ضوابط آزمون  صورت دارا بودن ساير شرايط و      دراين قبيل داوطلبان    . اند مجاز نيست    اي در همان مقطع گذرانده      تحصيالت خود را در رشته    

دوره روزانه بـه شـرط پرداخـت     لي درصورت قبو در يا و همان مقطع داوطلب شوند توانند براي دوره شبانه در مي )شرايط نظام وظيفه براي داوطلبان مرد    
را  تحصيالت خـود     كه   آموختگاني دانش از   آن دسته   اساس پذيرش    بر همين . توانند در رشته جديد ادامه تحصيل دهند       شهريه دوره شبانه رشته مربوط مي     

  .هاي روزانه در همان مقطع بالمانع است رشته  اند، براي گذرانده  دوره شبانه قبالً در



                                                            كليات و شرايط و ضوابط   1390 سال )كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  كليات و شرايط و ضوابط  8صفحه   
 

هـاي   آموختگان دوره ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ادامه تحصيل دانش  شوراي برنامه17/11/88 مورخ 748 اساس مصوبه جلسه  بر -5
به شرط آنكه دوره فوق با مجوز شوراي گـسترش آمـوزش عـالي وزارت علـوم،         ) دارندگان مدرك معادل  (معادل كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته       

هـاي كارشناسـي      دوره(تحقيقات و فناوري برگزار شده باشد و مدارك معادل آنان مورد تأييد وزارت متبوع باشد و در آزمون ورودي تحـصيالت تكميلـي                        
  . باشد بالمانع ميقرار گيرند ن نهايي گاشد پذيرفته، در رديف انتخاب رشتهپس از شركت نموده و ) ارشد ناپيوسته داخل

موعـد مقـرر    داوطلبـاني كـه در   دسته از آن لذا ،پذيرد شود صورت مي ها منتشر مي ينترنتي منحصراً در محدوده زماني كه از طريق اطالعيهانتخاب رشته ا   -6
  .خواهند شدي ادامه مراحل آزمون تلق به منزله انصراف از موفق به انتخاب رشته نشوند

   تحـصيل   محـل   يـا تـأخر كـدهاي     تقدم گيرد، لذا ترتيب  مي  انجام  علمي  گزينش   از داوطلبان    هر يك    براي   شده   محاسبه   كل   نمره   بر اساس    اينكه  نظر به  -7
   بـه   داوطلـب   عالقـه   نشانگر ترتيـب   تحصيل  كد محل  تقدم و منحصراً  نخواهد داشت   نهايي  گزينش  در  يا امتيازي  ثيرأ ت   هيچگونه  داوطلب  توسط  انتخابي
 . باشد وط ميمرب   در محل تحصيل

 عـالي  آمـوزش   مؤسـسات حـضوري،     نيمه ،عالي آموزش  و مؤسسات  ها  دانشگاه )شبانه(هاي نوبت دوم      دوره تحصيلي  يها  محل كد رشته  داوطلبان متقاضي  -8
  مؤسسات  شهريه   مبلغ .باشند   مي  شهريه   پرداخت به ملزم الملل بين  و هاي مجازي    دوره ،دانشگاه پيام نور   ، خاص شرايط   داراي يا و غيرانتفاعيغيردولتي و   

   .  است  شده درج  مربوط، جداول  ذيربط در  عالي آموزش
هاي تحـصيلي    رشته و گرايش با ذكر عنوان دوره در جداول رشته          ذيل عنوان هر   هاي مختلف تحصيلي، در    ي دوره ها  محلالزم به ذكر است كه رشته       : توجه
 .صورت يكجا درج شده است هب

 درخواسـت   اسـاس  بـر   دفترچـه   در ايـن   مندرج  تحصيلي يها محل  كد رشته از   دانشجو در برخي     پذيرش   ظرفيت  كاهش يا و  افزايش    امكان  اينكه  به نظر -9
 .ردگي  مي انجام  نهايي گزينش  يافته تغيير   ظرفيت بر اساس كه  است  بديهي لذا بود، خواهد ذيربط  عالي  آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه 
  تحـصيالت    ورودي   آزمـون   در   شـركت   گردد و حق    ميلغو    آنان   قبولي  اينصورت  شوند، در غير    التحصيل   فارغ 31/6/1390  تاريخ تا  بايد حداكثر   داوطلبان -10

   .را نخواهند داشت 1391  سال)   داخل  ارشد ناپيوسته  كارشناسي هاي دوره ( تكميلي
 تـاريخ  تـا  حـداكثر   است    دهد، الزم    را نمي    فوق   تا تاريخ    شدن  التحصيل   فارغ   احتمال  داليلي   به     داوطلبي   رشته   انتخاب   فرم  ميلتك از صورتي كه بعد   در : تبصره
   آمـوزش   جش سن   سازمان  بهنام    و اطالعات كارت اعتباري ثبت     عكسدار معتبر      شناسايي  كارت يا  و   شناسنامه   اصل   داشتن   همراه  به  شخصاً با  15/5/1390

يا با ارسال درخواست      و  دارد   و رسيد دريافت     اقدام 1390   سال   تكميلي   تحصيالت   ورودي  آزمون   از گزينش    انصراف   فرم   تكميل   به  مراجعه و نسبت   كشور
 التحصيلي خود را از طريق      عدم فارغ  يا كارت ملي موضوع    به همراه تصوير شناسنامه و     )الزامي است امضاء داوطلب در ذيل درخواست       اثر انگشت و   (كتبي

به نحـوي ارسـال نماينـد كـه تـا       اين سازمانواحد تحصيالت تكميلي  - نام ثبتاداره به  15875 -1365: پست سفارشي به آدرس تهران صندوق پستي 
  اثر   شود ترتيب    واصل   سازمان   اين  ريخ تعيين شده به    بعد از تا     كه  هايي  درخواست   به  است  بديهي  .  گردد   حذف   نهايي  تا از گزينش  تاريخ مذكور واصل شود،     

 . و كليه تبعات آن متوجه شخص داوطلب خواهد بودشد  نخواهد داده
  فهرسـت  اسـتخراج  از   پـس   الزم اطالعـات   حاوي  اي  كارنامه ،1390   تكميلي سال    تحصيالت   ورودي  آزمون  نهايي در    گزينش  نتيجه آگاهي از   منظور  به -11

  .اين سازمان در اختيار داوطلبان قرار داده خواهد شداينترنتي طريق سايت   از نهايي شدگان ولقب
 ، شـدن  پذيرفتـه  ، انتخاب رشته(  مرحله هر در ،  نموده كتمانعمداً يا سهواً   را قي حقاي ،  داوطلب  كه  شود   مشخص  زمان هر -12

  خواهـد   محرومنيز    بعد   سال  آزمونشركت در   از   ولغو    آزموناين  قبولي وي در    كه باشد،    ...) و      تحصيل  حيننام،    ثبت
  .گردد و حق هرگونه اعتراضي از وي سلب مي شد
  :يادداشت

ايـن سـازمان و در   اينترنتي و يا سايت ) رساني سازمان سنجش آموزش كشور نامه خبري و اطالع هفته(طريق نشريه پيك سنجش     از هرگونه تغيير  -1
  . هاي گروهي اعالم خواهد شد ق رسانهصورت لزوم از طري

   : الكترونيكـي  پـست طريـق    و يـا از   حاصـل نمـوده     تمـاس    021 -88923595 -9  :هـاي  تواننـد بـا شـماره تلفـن          داوطلبان در صورت لزوم مـي      -2

E-mail:public-relations@sanjesh.org    ـ  ،روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور      15875 -4378  :صندوق پستي و يا ارسـال   ا ب
  .مدارك مستند مكاتبه نمايند

  
      

  )واجد شرايط وزارت آموزش و پرورشكارشناسان مربوط به (                3نمونه فرم شماره 
  ........................ : شماره                                                             باسمه تعالي                                                                       )فرم شماره سه(

  ........................: تاريخ                                                                                                                                                                            
   آموزش عالي مؤسسه/ دانشگاه 
اداره / ، سـازمان  پيماني)/آزمايشي/قطعي( رسمي   مستخدم ............................................................. آقاي/ادامه تحصيل خانم   نام و   ثبت  بدينوسيله    احتراماً،

 ).......................  امتحـاني  كد رشته ( .......................................................................  تحصيلي رشته در ........................................... استان/ آموزش و پرورش منطقه   
هـاي   دوره(تكميلي آموزش كشور در رديف پذيرفته شدگان نهايي آزمون ورودي تحصيالت           نتايج اعالم شده در سايت سازمان سنجش         بر اساس كه  

  .گردد بالمانع اعالم ميقرار گرفته است  آموزش عالي مؤسسهآن  ........................ محل كد رشتهدر  1390سال ) كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل
                                                                                        

  ................................استان / اداره آموزش و پرورش منطقه/  رئيس سازمان                                                                                            



  گروه علوم انساني-1                                          جدول شماره 1390 سال )كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  9صفحه   1جدول شماره 
 

 

  
(                                                                                    )  

   



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  10صفحه   1جدول شماره 
 

  هاي تحصيلي كارشناسي ارشد ناپيوسته گروه علوم انساني  محلكد رشته -1جدول شماره 
  )1 گرايش كد( ادبيات فارسي  زبان و-1101

ظرفيت پذيرش 
  مالحظات  نيمسال

  اول  دوم
   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 

  كد
محل 
  تحصيل

  هدور

  روزانه  1001  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  10  -  
  روزانه  1002  دانشگاه اراك  12  -  
  روزانه  1003  دانشگاه اروميه  21  -  
  روزانه  1004  دانشگاه اصفهان  -  18  

  روزانه  1005  دانشگاه اصفهان  -  2  شيوه آموزش محور
  روزانه  1006  )س(دانشگاه الزهرا  11  -  فقط زن

  روزانه  1007  دانشگاه ايالم  10  -  
  روزانه  1008  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  12  -  
  روزانه  1009  دانشگاه بيرجند  22  -  
  روزانه  1010  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  5  -  
  روزانه  1011  دانشگاه تبريز  8  -  

  روزانه  1012  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  10  -  ارت آموزش و پرورشويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وز
  روزانه  1013  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  1014  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  12  -  

  روزانه  1015  دانشگاه تربيت معلم تهران  18  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  1016  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  11  -  
  روزانه  1017  دانشگاه تهران  15  -  
  روزانه  1018  دانشگاه رازي كرمانشاه  14  -  
  روزانه  1019  دانشگاه زابل  8  -  
  روزانه  1020  دانشگاه زنجان  6  -  
  روزانه  1021  دانشگاه سمنان  14  -  
  روزانه  1022  زاهدان- و بلوچستاندانشگاه سيستان  38  -  
  روزانه  1023  دانشگاه شهركرد  12  -  
  روزانه  1024  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  6  -  
  روزانه  1025   بهشتيدانشگاه شهيد  14  -  
  روزانه  1026  دانشگاه شهيد چمران اهواز  8  -  
  روزانه  1027  دانشگاه شيراز  19  -  

  روزانه  1028  انشگاه شيرازد  9  -  گرايش ادبيات كودك ونوجوان
  روزانه  1029  دانشگاه عالمه طباطبايي  28  -  

  روزانه  1030  دانشگاه عالمه طباطبايي  15  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1031  دانشگاه فردوسي مشهد  12  -  

  روزانه  1032  دانشگاه قم  10  -  فقط زن
  روزانه  1033  دانشگاه قم  10  -  فقط مرد

  روزانه  1034  اندانشگاه كاش  18  -  
  روزانه  1035  دانشگاه كردستان  25  -  
  روزانه  1036  دانشگاه كردستان  8  -  زش محور آمووهيش
  روزانه  1037  گرگان-دانشگاه گلستان  6  -  
  روزانه  1038  رشت-دانشگاه گيالن  14  -  
  روزانه  1039  آباد خرم-دانشگاه لرستان  15  -  
  روزانه  1040  بابلسر-دانشگاه مازندران  18  -  
  روزانه  1041  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  15  -  
  روزانه  1042  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  8  -  

  روزانه  1043  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  5  -  گرايش ادبيات كودك ونوجوان
  روزانه  1044  رفسنجان-)عج(دانشگاه وليعصر  15  -  
  روزانه  1045  دانشگاه ياسوج  9  -  
  روزانه  1046  گاه يزددانش  16  -  
  روزانه  1047  مجتمع آموزش عالي ايرانشهر  12  -  
  روزانه  1048  مجتمع آموزش عالي كازرون  12  -  
  شبانه  1049  دانشگاه اراك  6  -  
  شبانه  1050  دانشگاه اروميه  11  -  

  شبانه  1051  )س(دانشگاه الزهرا  11  -  فقط زن
  شبانه  1052  دانشگاه ايالم  5  -  
  شبانه  1053  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  12  -  
  شبانه  1054  دانشگاه بيرجند  9  -  
  شبانه  1055  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  8  -  
  شبانه  1056  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  12  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  1057  دانشگاه تبريز  2  -  
  شبانه  1058  هيد رجاييدانشگاه تربيت دبير ش  4  -  
  شبانه  1059  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  5  -  

  شبانه  1060  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور- تهرانليمحل تحص
  شبانه  1061  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  8  -  
  شبانه  1062  دانشگاه تهران  19  -  
  شبانه  1063  دانشگاه رازي كرمانشاه  12  -  
  شبانه  1064  دانشگاه زابل  5  -  
  شبانه  1065  دانشگاه زنجان  6  -  
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  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  11صفحه   1جدول شماره 
 

  )1 گرايش كد( ادبيات فارسي  زبان و-1101ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  شبانه  1066  دانشگاه سمنان  21  -  
  شبانه  1067  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  25  -  
  شبانه  1068  نشگاه شهركرددا  10  -  
  شبانه  1069  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  
  شبانه  1070  دانشگاه شهيد بهشتي  5  -  
  شبانه  1071  اهوازدانشگاه شهيد چمران   8  -  
  شبانه  1072  دانشگاه شيراز  4  -  
  شبانه  1073  دانشگاه عالمه طباطبايي  28  -  

  شبانه  1074  اطباييدانشگاه عالمه طب  15  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1075  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  

  شبانه  1076  دانشگاه قم  9  -   زنفقط
  شبانه  1077  دانشگاه قم  9  -  فقط مرد

  شبانه  1078  دانشگاه كاشان  8  -  
  شبانه  1079  گرگان-دانشگاه گلستان  2  -  
  شبانه  1080  رشت-دانشگاه گيالن  15  -  
  شبانه  1081  آباد خرم-دانشگاه لرستان  -  15  
  شبانه  1082  بابلسر-دانشگاه مازندران  18  -  
  شبانه  1083  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  22  -  
  شبانه  1084  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  2  -  

  شبانه  1085  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  2  -  گرايش ادبيات كودك ونوجوان
  شبانه  1086  رفسنجان-)عج(دانشگاه وليعصر  -  15  
  شبانه  1087  دانشگاه ياسوج  9  -  
  شبانه  1088  دانشگاه يزد  11  -  
  شبانه  1089  مجتمع آموزش عالي ايرانشهر  8  -  
  شبانه  1090  مجتمع آموزش عالي كازرون  6  -  

  نيمه حضوري  1091  دانشگاه اروميه  35  -  دانشگاهآموزشهاي نيمه حضوري  محل تحصيل مركز
  نيمه حضوري  1092  دانشگاه عالمه طباطبايي  25  -  تخصصي دانشگاه  وي حضورمهيآموزشهاي ن محل تحصيل مركز
  نيمه حضوري  1093  دانشگاه عالمه طباطبايي  25  -  شيوه آموزش محور-تخصصي دانشگاه  ويحضور مهيآموزشهاي ن محل تحصيل مركز

  پيام نور  1094  دانشگاه پيام نور مركز آران و بيدگل  19  -  
  پيام نور  1095  دانشگاه پيام نور مركز آران و بيدگل  25  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  1096  آملدانشگاه پيام نور مركز   19  -  
  پيام نور  1097  دانشگاه پيام نور مركز آمل  25  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  1098  دانشگاه پيام نور مركز اردكان  19  -  
  پيام نور  1099  دانشگاه پيام نور مركز اردكان  25  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  1100  دانشگاه پيام نور مركز اروميه  19  -  
  پيام نور  1101  دانشگاه پيام نور مركز اروميه  25  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  1102  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  19  -  
  پيام نور  1103  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  25  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  1104  دانشگاه پيام نور مركز اهواز  19  -  
   نورپيام  1105  دانشگاه پيام نور مركز اهواز  25  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  1106  دانشگاه پيام نور مركز بابل  19  -  
  پيام نور  1107  دانشگاه پيام نور مركز بابل  25  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  1108  دانشگاه پيام نور مركز بجنورد  19  -  
  پيام نور  1109  دانشگاه پيام نور مركز بجنورد  25  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  1110  دانشگاه پيام نور مركز بيجار  19  -  
  پيام نور  1111  دانشگاه پيام نور مركز بيجار  25  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  1112  دانشگاه پيام نور مركز تبريز  19  -  

  پيام نور  1113  دانشگاه پيام نور مركز تبريز  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1114   تفتدانشگاه پيام نور مركز  19  -  

  پيام نور  1115  دانشگاه پيام نور مركز تفت  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1116  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  

  پيام نور  1117  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1118  )واحد كرج(دانشگاه پيام نور مركز تهران   19  -  

  پيام نور  1119  )واحد كرج( تهران دانشگاه پيام نور مركز  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1120  رفتيدانشگاه پيام نور مركز ج  19  -  
  پيام نور  1121  دانشگاه پيام نور مركز رامهرمز  19  -  

  پيام نور  1122  دانشگاه پيام نور مركز رامهرمز  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1123  دانشگاه پيام نور مركز رشت  19  -  

  پيام نور  1124  دانشگاه پيام نور مركز رشت  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1125  دانشگاه پيام نور مركز زنجان  19  -  

  پيام نور  1126  دانشگاه پيام نور مركز زنجان  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1127  دانشگاه پيام نور مركز ساري  19  -  

  پيام نور  1128  دانشگاه پيام نور مركز ساري  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1129  دانشگاه پيام نور مركز سنندج  19  -  
  پيام نور  1130  دانشگاه پيام نور مركز سنندج  25  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  1131  دانشگاه پيام نور مركز شهركرد  19  -  
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  )1 گرايش كد( ادبيات فارسي  زبان و-1101ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  پيام نور  1132  دانشگاه پيام نور مركز شهركرد  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1133  دانشگاه پيام نور مركز شيراز  19  -  

  يام نورپ  1134  دانشگاه پيام نور مركز شيراز  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1135  دانشگاه پيام نور مركز فريمان  19  -  
  پيام نور  1136  دانشگاه پيام نور مركز قزوين  19  -  
  پيام نور  1137  دانشگاه پيام نور مركز قزوين  25  -  حور آموزش موهيش
  پيام نور  1138  ام نور مركز كرماندانشگاه پي  19  -  

  پيام نور  1139  دانشگاه پيام نور مركز كرمان  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1140  دانشگاه پيام نور مركز مراغه  19  -  

  پيام نور  1141  دانشگاه پيام نور مركز مراغه  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1142  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  19  -  

  پيام نور  1143  ركز مشهددانشگاه پيام نور م  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1144  دانشگاه پيام نور مركز مالير  19  -  

  پيام نور  1145  دانشگاه پيام نور مركز مالير  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1146  آباد دانشگاه پيام نور مركز نجف  19  -  
  پيام نور  1147  دانشگاه پيام نور مركز نقده  19  -  

  پيام نور  1148  دانشگاه پيام نور مركز نقده  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1149  دانشگاه پيام نور مركز نيشابور  19  -  

  پيام نور  1150  دانشگاه پيام نور مركز نيشابور  25  -  آموزش محورشيوه 
  پيام نور  1151  انشگاه پيام نور مركز يزدد  19  -  

  پيام نور  1152  دانشگاه پيام نور مركز يزد  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1153  دانشگاه پيام نور واحد لواسانات  19  -  

  پيام نور  1154  دانشگاه پيام نور واحد لواسانات  25  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  1155   گرگان-مؤسسه غيرانتفاعي گلستان  19  -  

  مجازي  1156  دانشگاه پيام نور مركز آران و بيدگل  25  -
  مجازي  1157  دانشگاه پيام نور مركز اردكان  25  -
  مجازي  1158  دانشگاه پيام نور مركز اروميه  25  -
  مجازي  1159  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  25  -
  مجازي  1160  دانشگاه پيام نور مركز اهواز  25  -
  مجازي  1161  دانشگاه پيام نور مركز بابل  25  -
  مجازي  1162  دانشگاه پيام نور مركز بجنورد  25  -
  مجازي  1163  دانشگاه پيام نور مركز بيجار  25  -
  مجازي  1164  دانشگاه پيام نور مركز تبريز  25  -
  مجازي  1165  دانشگاه پيام نور مركز تفت  25  -
  مجازي  1166  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -
  مجازي  1167  )واحد كرج(ركز تهران دانشگاه پيام نور م  25  -
  مجازي  1168  دانشگاه پيام نور مركز رشت  25  -
  مجازي  1169  دانشگاه پيام نور مركز زنجان  25  -
  مجازي  1170  دانشگاه پيام نور مركز ساري  25  -
  مجازي  1171  دانشگاه پيام نور مركز شهركرد  25  -
  مجازي  1172  دانشگاه پيام نور مركز شيراز  25  -
  مجازي  1173  دانشگاه پيام نور مركز قزوين  25  -
  مجازي  1174  دانشگاه پيام نور مركز كرمان  25  -
  مجازي  1175  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  25  -
  مجازي  1176  دانشگاه پيام نور مركز مالير  25  -

   نامهاني پاي به جاي گروه آموزشيگذراندن دروس مشخص شده ازسو- آموزش محوروهيش

  مجازي  1177  دانشگاه پيام نور مركز مهريز  25  -
 يگذراندن دروس مشخص شـده ازسـو      - آموزش محور  وهيش-ي منابع انسان  تيري مد شيگرا

  مجازي  1178  دانشگاه پيام نور مركز نقده  25  -   نامهاني پاي به جايگروه آموزش
   نامهاني پاي به جاي گروه آموزشيگذراندن دروس مشخص شده ازسو-وزش محور آموهيش  مجازي  1179  دانشگاه پيام نور مركز نيشابور  25  -
  مجازي  1180  دانشگاه پيام نور واحد لواسانات  25  -

  مجازي  1181  رشت-دانشگاه گيالن  62  -  شيوه آموزش محور
  الملل بين  1182  دانشگاه تهران  25  -  جزيره كيش  واقع دريالملل محل تحصيل واحد بين

  )1 گرايش كد( ادبيات تطبيقي -ادبيات فارسي  زبان و-1101
  روزانه  1183  دانشگاه بيرجند  10  -  ادبيات فارسي ضرايب زبان و با-فارسي عربي

  روزانه  1184  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  4  -  ادبيات فارسي ضرايب زبان و با
  روزانه  1185  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  6  -  فارسيادبيات  ضرايب زبان و با
  روزانه  1186  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  ي فارساتيادب  زبان وبيضرا با

  روزانه  1187  دانشگاه فردوسي مشهد  9  -  ادبيات فارسي ضرايب زبان و با-فارسي عربي
  شبانه  1188  دانشگاه بيرجند  2  -  ادبيات فارسي با ضرايب زبان و-فارسي عربي

  شبانه  1189  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  15  -  شيوه آموزش محور-ي فارساتيادب  زبان وبيضرا با
  شبانه  1190  ه شهيد باهنر كرماندانشگا  4  -  ادبيات فارسي با ضرايب زبان و

  شبانه  1191  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور-ي فارساتيادب  زبان وبيضرا با
  شبانه  1192  دوسي مشهددانشگاه فر  4  -  ادبيات فارسي ضرايب زبان و با-فارسي عربي

  )2 گرايش كد( ادبيات مقاومت -ادبيات فارسي  زبان و-1101
  روزانه  1193  دانشگاه اصفهان  6  -  

  روزانه  1194  فهاندانشگاه اص  12  -  شيوه آموزش محور
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  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  13صفحه   1جدول شماره 
 

  )2 گرايش كد( ادبيات مقاومت -ادبيات فارسي  زبان و-1101ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عاليا ينام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  1195  دانشگاه سمنان  14  -  
  روزانه  1196  دانشگاه شاهد  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه

  روزانه  1197  دانشگاه شهركرد  5  -  
  روزانه  1198  گاه شهيد باهنر كرماندانش  6  -  
  شبانه  1199  دانشگاه سمنان  15  -  

  شبانه  1200  دانشگاه شاهد  2  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  شبانه  1201  گاه شهركرددانش  5  -  
  شبانه  1202  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  
  پيام نور  1203  دانشگاه پيام نور مركز اردكان  19  -  

  )1 گرايش كد(  جغرافياي طبيعي-1102
  روزانه  1204  دانشگاه اصفهان  6  -  ي پزشكياي عنوان رشته جغرافي برارشيپذ

  روزانه  1205  دانشگاه اصفهان  10  -  برنامه ريزي محيطي گرايش اقليم شناسي در
  روزانه  1206  دانشگاه اصفهان  9  -  يطي محيزيگرايش ژئومورفولوژي در برنامه ر

  روزانه  1207  دانشگاه اصفهان  12  -  شيوه آموزش محور- عنوان رشته جغرافياي پزشكييرا برشيپذ
  روزانه  1208  دانشگاه اصفهان  9  -  شيوه آموزش محور-برنامه ريزي محيطي گرايش اقليم شناسي در

  روزانه  1209  دانشگاه اصفهان  9  -  شيوه آموزش محور-يطي محيزيبرنامه ر ش ژئومورفولوژي درگراي
  روزانه  1210  دانشگاه تبريز  11  -  يطي محيزيبرنامه ر گرايش اقليم شناسي در

  روزانه  1211  دانشگاه تبريز  11  -  يطي محيزيبرنامه ر وژي درگرايش ژئومورفول
  روزانه  1212  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  يطي محيزيبرنامه ر  دري شناسميگرايش اقل

  روزانه  1213  دانشگاه تربيت معلم تهران  15  -   كرجليمحل تحص-ييطبرنامه ريزي مح ژئومورفولوژي در  گرايش 
  روزانه  1214  دانشگاه تربيت معلم تهران  15  -   كرجليمحل تحص-يطي محيزي در برنامه ري شناسمي اقلشيگرا

  روزانه  1215  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  6  -  يطي محيزيبرنامه ر ناسي درگرايش اقليم ش
  روزانه  1216  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  5  -  يطي محيزيبرنامه ر گرايش ژئومورفولوژي در

  روزانه  1217  دانشگاه تهران  6  -  يطي محيزيبرنامه ر درگرايش اقليم شناسي 
  روزانه  1218  دانشگاه تهران  6  -  يطي محيزيبرنامه ر گرايش ژئومورفولوژي در
  روزانه  1219  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  برنامه ريزي محيطي گرايش اقليم شناسي در
  روزانه  1220  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  برنامه ريزي محيطي گرايش ژئومورفولوژي در
  نهروزا  1221  دانشگاه زنجان  10  -  برنامه ريزي محيطي گرايش اقليم شناسي در

  روزانه  1222  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  8  -   عنوان رشته مخاطرات طبيعي گرايش طبيعي وانسانيي برارشيپذ
  روزانه  1223  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  8  -  برنامه ريزي محيطي گرايش اقليم شناسي در
  روزانه  1224  دانشگاه شهيد بهشتي  11  -  برنامه ريزي محيطي گرايش اقليم شناسي در
  روزانه  1225  دانشگاه شهيد بهشتي  14  -  برنامه ريزي محيطي گرايش ژئومورفولوژي در

  روزانه  1226  لاردبي-دانشگاه محقق اردبيلي  12  -  گرايش اقليم شناسي
  روزانه  1227  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  15  -  يطي محيزي در برنامه ري ژئومورفولوژشيگرا

  روزانه  1228  دانشگاه يزد  10  -  برنامه ريزي محيطي گرايش اقليم شناسي در
  شبانه  1229  دانشگاه تبريز  5  -  يطي محيزيبرنامه ر گرايش اقليم شناسي در
  شبانه  1230  دانشگاه تبريز  4  -  يطي محيزيبرنامه ر گرايش ژئومورفولوژي در

  شبانه  1231  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور- تهرانليمحل تحص- يطي محيزيبرنامه ر  دري شناسمي اقلشيگرا
  شبانه  1232  بيت معلم تهراندانشگاه تر  25  -  شيوه آموزش محور- تهرانليمحل تحص-يطي محيزيبرنامه ر  دري ژئومورفولوژشيگرا

  شبانه  1233  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  4  -  يطي محيزيبرنامه ر گرايش اقليم شناسي در
  شبانه  1234   سبزواردانشگاه تربيت معلم  4  -  يطي محيزيبرنامه ر گرايش ژئومورفولوژي در
  شبانه  1235  دانشگاه تهران  6  -  يطي محيزيبرنامه ر گرايش اقليم شناسي در
  شبانه  1236  دانشگاه تهران  6  -  يطي محيزيبرنامه ر گرايش ژئومورفولوژي در
  شبانه  1237  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  برنامه ريزي محيطي گرايش اقليم شناسي در
  شبانه  1238  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  برنامه ريزي محيطي گرايش ژئومورفولوژي در
  شبانه  1239  دانشگاه زنجان  8  -  برنامه ريزي محيطي گرايش اقليم شناسي در

  شبانه  1240  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  8  -  برنامه ريزي محيطي ي درگرايش اقليم شناس
  شبانه  1241  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  يطي محيزي در برنامه ريژئومورفولوژ

  شبانه  1242  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  يزي محيطيگرايش اقليم شناسي دربرنامه ر
  شبانه  1243  دانشگاه يزد  8  -  برنامه ريزي محيطي گرايش اقليم شناسي در

  پيام نور  1244  دانشگاه پيام نور مركز آران و بيدگل  19  -  يطي محيزي در برنامه ري شناسمي اقلشيگرا
  پيام نور  1245  دانشگاه پيام نور مركز آران و بيدگل  25  -   آموزش محوروهيش-يطي محيزي در برنامه ري شناسمي اقلشيگرا
  پيام نور  1246  دانشگاه پيام نور مركز اروميه  19  -  يطي محيزينامه ر در بري شناسمي اقلشيگرا
  پيام نور  1247  دانشگاه پيام نور مركز اروميه  25  -   آموزش محوروهيش-يطي محيزي در برنامه ري شناسمي اقلشيگرا
  پيام نور  1248  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  19  -  يطي محيزي در برنامه ري شناسمي اقلشيراگ

  پيام نور  1249  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  25  -   آموزش محوروهيش-يطي محيزي در برنامه ري شناسمي اقلشيگرا
  پيام نور  1250  دانشگاه پيام نور مركز سقز  19  -  يطي محيزيبرنامه ر گرايش اقليم شناسي در
  پيام نور  1251  دانشگاه پيام نور مركز سقز  25  -   آموزش محوروهيش-يطي محيزيبرنامه ر گرايش اقليم شناسي در

  پيام نور  1252  دانشگاه پيام نور مركز شيراز  19  -  گرايش اقليم شناسي در برنامه ريزي محيطي
  پيام نور  1253  ابركوه واحد -يزد دانشگاه پيام نور  19  -  ي شناسمي اقلشيگرا
  پيام نور  1254  ابركوه واحد -يزد دانشگاه پيام نور  25  -   آموزش محوروهيش-ي شناسمي اقلشيگرا

  مجازي  1255  مركز آران و بيدگل دانشگاه پيام نور   25  -
  مجازي  1256  دانشگاه پيام نور مركز اروميه  25  -
  مجازي  1257  گاه پيام نور مركز اصفهاندانش  25  -

گذراندن دروس مشخص   - آموزش محور  وهيش-يطي مح يزي در برنامه ر   ي شناس مي اقل شيگرا
   نامهاني پايجا به ي گروه آموزشيسو شده از

  مجازي  1258  دانشگاه پيام نور مركز سقز  25  -
  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  14صفحه   1جدول شماره 
 

  )2 گرايش كد( برنامه ريزي روستايي و  جغرافيا-1102
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  1259  دانشگاه اصفهان  9  -  
  روزانه  1260  دانشگاه اصفهان  10  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  1261  دانشگاه بيرجند  9  -  
  روزانه  1262  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  

  روزانه  1263  دانشگاه تربيت معلم تهران  15  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  1264  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  1265  دانشگاه زابل  12  -  
  روزانه  1266  دانشگاه زنجان  10  -  
  روزانه  1267  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  8  -  
  روزانه  1268  دانشگاه شهيد بهشتي  12  -  
  روزانه  1269  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  
  شبانه  1270  دانشگاه بيرجند  1  -  
  شبانه  1271  دانشگاه تبريز  8  -  

  شبانه  1272  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور- تهرانليمحل تحص
  شبانه  1273  دانشگاه تهران  5  -  
  شبانه  1274  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  
  شبانه  1275  دانشگاه زابل  9  -  
  شبانه  1276  دانشگاه زنجان  5  -  
  شبانه  1277  زاهدان- و بلوچستاندانشگاه سيستان  8  -  
  شبانه  1278  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  پيام نور  1279  دانشگاه پيام نور مركز اروميه  19  -  

  پيام نور  1280  دانشگاه پيام نور مركز اروميه  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1281  دانشگاه پيام نور مركز بيرجند  19  -  

  پيام نور  1282  دانشگاه پيام نور مركز بيرجند  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1283  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  

  پيام نور  1284  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  ش محورشيوه آموز
  پيام نور  1285 )يزد استان(نور مركز رضوانشهرصدوق   پيامدانشگاه  19  -  

  پيام نور  1286 )يزد استان(نور مركز رضوانشهرصدوق  دانشگاه پيام  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1287  رددانشگاه پيام نور مركز شهرك  19  -  

  پيام نور  1288  دانشگاه پيام نور مركز شهركرد  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1289  دانشگاه پيام نور مركز فريمان  19  -  

  پيام نور  1290  دانشگاه پيام نور مركز فريمان  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1291  دانشگاه پيام نور مركز گنبدكاووس  19  -  

  پيام نور  1292  دكاووسدانشگاه پيام نور مركز گنب  25  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  1293  دانشگاه پيام نور مركز اروميه  25  -
  مجازي  1294  دانشگاه پيام نور مركز بيرجند  25  -
  مجازي  1295  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -
  مجازي  1296  دانشگاه پيام نور مركز شهركرد  25  -

  نامه اني پاي به جاي گروه آموزشيسو گذراندن دروس مشخص شده از- آموزش محوروهيش

  مجازي  1297  دانشگاه پيام نور مركز گنبدكاووس  25  -
  )3 گرايش كد( ريبرنامه ريزي شه و  جغرافيا-1102

  روزانه  1298  دانشگاه اصفهان  6  -  
  روزانه  1299  دانشگاه اصفهان  12  -  شيوه آموزش محور

  نهروزا  1300  دانشگاه تبريز  11  -  
  روزانه  1301  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  

  روزانه  1302  دانشگاه تربيت معلم تهران  15  -   كرجليمحل تحص
  هروزان  1303  دانشگاه تهران  4  -  
  روزانه  1304  دانشگاه زابل  8  -  
  روزانه  1305  دانشگاه زنجان  12  -  
  روزانه  1306  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  8  -  
  روزانه  1307  دانشگاه شهيد بهشتي  12  -  
  روزانه  1308  دانشگاه شهيد چمران اهواز  11  -  
  روزانه  1309  دانشگاه فردوسي مشهد  9  -  
  روزانه  1310  گرگان-دانشگاه گلستان  8  -  
  روزانه  1311  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  
  روزانه  1312  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  9  -  
  روزانه  1313  دانشگاه يزد  8  -  
  شبانه  1314  اه تبريزدانشگ  4  -  

  شبانه  1315  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور- تهرانليمحل تحص
  شبانه  1316  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  10  -  
  شبانه  1317  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  1318  دانشگاه زابل  5  -  
  شبانه  1319  دانشگاه زنجان  6  -  
  شبانه  1320  زاهدان-لوچستاندانشگاه سيستان و ب  8  -  
  شبانه  1321  دانشگاه شهيد چمران اهواز  4  -  
  شبانه  1322  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  شبانه  1323  رگانگ-دانشگاه گلستان  2  -  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  15صفحه   1جدول شماره 
 

  )3 گرايش كد( برنامه ريزي شهري و  جغرافيا-1102ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلموزش عاليمؤسسه آيا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  شبانه  1324  رشت-اه گيالندانشگ  4  -  
  شبانه  1325  بابلسر-دانشگاه مازندران  9  -  
  شبانه  1326  دانشگاه يزد  5  -  
  پيام نور  1327  اندانشگاه پيام نور مركز اردك  19  -  

  پيام نور  1328  دانشگاه پيام نور مركز اردكان  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1329  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  19  -  

  پيام نور  1330  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1331  دانشگاه پيام نور مركز بابل  19  -  
  پيام نور  1332  دانشگاه پيام نور مركز بروجن  19  -  

  پيام نور  1333  دانشگاه پيام نور مركز بروجن  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1334  دانشگاه پيام نور مركز بيجار  19  -  
  پيام نور  1335  دانشگاه پيام نور مركز بيجار  25  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  1336  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  

  پيام نور  1337  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1338  )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران   19  -  

  پيام نور  1339  )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران   25  -  ش محورشيوه آموز
  پيام نور  1340  دانشگاه پيام نور مركز رشت  19  -  

  پيام نور  1341  دانشگاه پيام نور مركز رشت  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1342 )يزد استان(نور مركز رضوانشهرصدوق  دانشگاه پيام  19  -  

  پيام نور  1343 )يزد استان(نور مركز رضوانشهرصدوق  دانشگاه پيام  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1344  دانشگاه پيام نور مركز ساري  19  -  

  پيام نور  1345  دانشگاه پيام نور مركز ساري  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1346  دانشگاه پيام نور مركز فردوس  19  -  
  پيام نور  1347  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  19  -  

  پيام نور  1348  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1349  دانشگاه پيام نور مركز وزوان  19  -  

  پيام نور  1350  دانشگاه پيام نور مركز وزوان  25  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  1351  فوالدشهراصفهان-مؤسسه غيرانتفاعي امين  19  -  

  مجازي  1352  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  25  -
  مجازي  1353  دانشگاه پيام نور مركز بروجن  25  -
  مجازي  1354  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -
  مجازي  1355  )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران   25  -
  مجازي  1356  دانشگاه پيام نور مركز رشت  25  -
  مجازي  1357 )ستان يزدا(دانشگاه پيام نور مركزرضوانشهرصدوق  25  -
  مجازي  1358  دانشگاه پيام نور مركز ساري  25  -

  نامه اني پاي به جاي گروه آموزشيسو گذراندن دروس مشخص شده از- آموزش محوروهيش

  مجازي  1359  دانشگاه پيام نور مركز وزوان  25  -
  الملل بين  1360  دانشگاه تبريز  -  38  الملل دانشگاه واقع درارس بين  واحدلي تحصمحل

  )4 گرايش كد(  جغرافياي سياسي-1102
  روزانه  1361  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  1362  دانشگاه تهران  4  -  
  روزانه  1363  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  
  روزانه  1364  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  
  شبانه  1365  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  1366  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  

  )5 گرايش كد(  جغرافياي نظامي-1102
  روزانه  1367  )ع(دانشگاه امام حسين   19  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط مرد

  )6 گرايش كد(  برنامه ريزي توريسم- جغرافيا-1102
  روزانه  1368  دانشگاه اصفهان  -  6  

  هروزان  1369  دانشگاه اصفهان  -  12  شيوه آموزش محور
  روزانه  1370  دانشگاه تهران  6  -  

  روزانه  1371  دانشگاه زنجان  11  -  تسلط به زبان انگليسي
  روزانه  1372  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  8  -  
  شبانه  1373  دانشگاه تهران  6  -  

  شبانه  1374  دانشگاه زنجان  8  -  تسلط به زبان انگليسي
  شبانه  1375  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  8  -  

  غيرانتفاعي  1376  )غيرانتفاعي( تهران -هنگدانشگاه علم و فر  19  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  الملل بين  1377  دانشگاه تهران  25  -  جزيره كيش  واقع دريالملل محل تحصيل واحد بين

  الملل بين  1378  زاهدان-ن و بلوچستاندانشگاه سيستا  38  -  الملل چابهار بين  واحدليمحل تحص
  )6 گرايش كد( )اكوتوريسم(  طبيعت گردي-1102

   برنامه ريزي توريسم- جغرافيابيضرا با  روزانه  1379  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  4  -
  شبانه  1380  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  4  -

  غيرانتفاعي  1381  )غيرانتفاعي( تهران -دانشگاه علم و فرهنگ  19  -  شرايط در انتهاي دفترچه- برنامه ريزي توريسم- جغرافيابيضرا با
  )1 گرايش كد( سيستم اطالعات جغرافيايي و دور  سنجش از-1103

  روزانه  1382  دانشگاه تبريز  8  -  خاك  آب وشيگرا
  روزانه  1383  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  خاك العات آب وگرايش مط

  روزانه  1384  ندانشگاه تهرا  4  -  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  16صفحه   1جدول شماره 
 

  )1 گرايش كد( سيستم اطالعات جغرافيايي و دور  سنجش از-1103ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عاليا ينام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  1385  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  خاك گرايش منابع آب و
  روزانه  1386  دانشگاه شهيد چمران اهواز  4  -  
  روزانه  1387  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  4  -  

  شبانه  1388  دانشگاه تبريز  2  -  خاك  آب وشيگرا
  شبانه  1389  دانشگاه تهران  4  -  

  شبانه  1390  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  خاك گرايش منابع آب و
  شبانه  1391  دانشگاه شهيد چمران اهواز  4  -  
  شبانه  1392  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  2  -  

  )1 كد گرايش( زبان وادبيات عرب -1104
  روزانه  1393  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  10  -  
  روزانه  1394  دانشگاه اراك  6  -  
  روزانه  1395  دانشگاه اصفهان  12  -  

  روزانه  1396  دانشگاه اصفهان  6  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1397  )س(دانشگاه الزهرا  5  -  فقط زن

  روزانه  1398  دانشگاه ايالم  4  -  
  روزانه  1399  همدان-اه بوعلي سينادانشگ  9  -  
  روزانه  1400  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  4  -  

  روزانه  1401  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  گرايش ادبيات عربي
  روزانه  1402  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  18  -  

  روزانه  1403  دانشگاه تربيت معلم تهران  15  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  1404  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  16  -  
  روزانه  1405  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  1406  دانشگاه خليج فارس بوشهر  6  -  
  روزانه  1407  دانشگاه رازي كرمانشاه  10  -  
  روزانه  1408  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  25  -  
  روزانه  1409  دانشگاه شهيد بهشتي  12  -  
  روزانه  1410  دانشگاه شهيد چمران اهواز  10  -  
  روزانه  1411  دانشگاه شيراز  12  -  
  روزانه  1412  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  
  روزانه  1413  دانشگاه فردوسي مشهد  12  -  

  روزانه  1414  دانشگاه قم  10  -  فقط زن
  روزانه  1415  دانشگاه قم  10  -  فقط مرد

  روزانه  1416  دانشگاه كاشان  12  -  
  روزانه  1417  دانشگاه كردستان  18  -  
  روزانه  1418  دانشگاه كردستان  8  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  1419  آباد خرم-دانشگاه لرستان  15  -  
  روزانه  1420  بابلسر-دانشگاه مازندران  8  -  
  روزانه  1421  دانشگاه يزد  14  -  
  شبانه  1422  دانشگاه اراك  4  -  

  شبانه  1423  )س(گاه الزهرادانش  4  -  فقط زن
  شبانه  1424  دانشگاه ايالم  4  -  
  شبانه  1425  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  9  -  
  شبانه  1426  قزوين-)ره( خميني المللي امام دانشگاه بين  6  -  
  شبانه  1427  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  12  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  1428  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  5  -  

  شبانه  1429  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور- تهرانليمحل تحص
  شبانه  1430  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  11  -  
  شبانه  1431  دانشگاه تهران  6  -  
  شبانه  1432  دانشگاه رازي كرمانشاه  10  -  
  شبانه  1433  دانشگاه سمنان  21  -  
  شبانه  1434  دانشگاه شهيد بهشتي  12  -  
  شبانه  1435  دانشگاه شهيد چمران اهواز  5  -  

  شبانه  1436  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1437  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  

  شبانه  1438  دانشگاه قم  9  -  فقط زن
  شبانه  1439  دانشگاه قم  9  -  فقط مرد

  شبانه  1440  دانشگاه كاشان  6  -  
  شبانه  1441  رشت-دانشگاه گيالن  14  -  
  شبانه  1442  بابلسر-دانشگاه مازندران  12  -  
  شبانه  1443  دانشگاه يزد  9  -  

  پيام نور  1444  دانشگاه پيام نور مركز قم  19  -  ي عرباتي ادبشيگرا
  پيام نور  1445  دانشگاه پيام نور مركز قم  25  -   آموزش محوروهيش-ي عرباتي ادبشيگرا
 گـروه   يسـو  گذراندن دروس مـشخص شـده از      - آموزش محور  وهيش-ي عرب اتي ادب شيگرا

  مجازي  1446  دانشگاه پيام نور مركز قم  25  -   نامهاني پاي به جايآموزش
  )2 كد گرايش(ي  مترجمي زبان عرب-1104

  روزانه  1447  دانشگاه اصفهان  -  9  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  17صفحه   1جدول شماره 
 

  )2 كد گرايش( مترجمي زبان عربي -1104ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  1448  دانشگاه اصفهان  -  10  شيوه آموزش محور
  روزانه  1449  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  9  -  
  روزانه  1450  دانشگاه تهران  6  -  

  روزانه  1451  دانشگاه تهران  6  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص
  روزانه  1452  دانشگاه فردوسي مشهد  12  -  
  شبانه  1453  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  10  -  
  شبانه  1454  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  12  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  1455  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  5  -  
  شبانه  1456  دانشگاه تهران  6  -  

  شبانه  1457  دانشگاه تهران  6  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص
  شبانه  1458  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  

  )1 كد گرايش( علوم اقتصادي -1105
  روزانه  1459  گاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيپژوهش  9  -  
  روزانه  1460  دانشگاه اروميه  14  -  
  روزانه  1461  دانشگاه اصفهان  31  -  

  روزانه  1462  دانشگاه اصفهان  4  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1463  )س(دانشگاه الزهرا  10  -  فقط زن

  روزانه  1464  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  
  روزانه  1465  دانشگاه تبريز  11  -  
  روزانه  1466  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  1467  دانشگاه تهران  12  -  

  روزانه  1468  شگاه تهراندان  6  -  گرايش اقتصاد محيط زيست
  روزانه  1469  دانشگاه رازي كرمانشاه  5  -  
  روزانه  1470  دانشگاه سمنان  5  -  
  روزانه  1471  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  19  -  
  روزانه  1472  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  12  -  
  روزانه  1473  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  
  روزانه  1474   اهوازدانشگاه شهيد چمران  12  -  
  روزانه  1475  دانشگاه شيراز  16  -  
  روزانه  1476  دانشگاه صنعتي شريف  19  -  
  روزانه  1477  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  

  روزانه  1478  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  گرايش اقتصاد محيط زيست
  روزانه  1479  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  
  روزانه  1480  بابلسر-دراندانشگاه مازن  19  -  
  روزانه  1481  دانشگاه يزد  10  -  
  شبانه  1482  دانشگاه اروميه  5  -  

  شبانه  1483  )س(دانشگاه الزهرا  10  -  فقط زن
  شبانه  1484  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  
  شبانه  1485  دانشگاه تبريز  6  -  
  شبانه  1486  دانشگاه تهران  12  -  

  شبانه  1487  دانشگاه تهران  6  -  محيط زيست گرايش اقتصاد
  شبانه  1488  دانشگاه رازي كرمانشاه  5  -  
  شبانه  1489  دانشگاه سمنان  5  -  
  شبانه  1490  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  12  -  
  انهشب  1491  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  10  -  
  شبانه  1492  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  
  شبانه  1493  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  1494  دانشگاه شيراز  4  -  
  شبانه  1495  دانشگاه صنعتي شريف  4  -  

  شبانه  1496  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1497  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور-گرايش اقتصاد محيط زيست

  شبانه  1498  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  شبانه  1499  بابلسر-دانشگاه مازندران  12  -  
  شبانه  1500  دانشگاه يزد  6  -  

  نيمه حضوري  1501  انشگاه اروميهد  12  -  آموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه محل تحصيل مركز
  پيام نور  1502  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  19  -  

  پيام نور  1503  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1504  دانشگاه پيام نور مركز بابل  19  -  

  پيام نور  1505  دانشگاه پيام نور مركز بابل  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1506  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  

  پيام نور  1507  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1508  )واحد كرج(دانشگاه پيام نور مركز تهران   19  -  

  پيام نور  1509  )واحد كرج(دانشگاه پيام نور مركز تهران   25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1510  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  19  -  

  پيام نور  1511  ز مشهددانشگاه پيام نور مرك  25  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  1512  )غيرانتفاعي(قم -دانشگاه مفيد  19  -  شرايط در انتهاي دفترچه -متمركز



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  18صفحه   1جدول شماره 
 

  )1 كد گرايش( علوم اقتصادي -1105ه كد ادام
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  غيرانتفاعي  1513  )غيرانتفاعي(قم -دانشگاه مفيد  6  -  شرايط در انتهاي دفترچه -نيمه متمركز
  غيرانتفاعي  1514  اصفهان-ي شهيداشرفي اصفهانيمؤسسه غيرانتفاع  25  -  
  غيرانتفاعي  1515  نور-مؤسسه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  19  -  

  الملل بين  1516  دانشگاه تهران  25  -  جزيره كيش  واقع دريالملل محل تحصيل واحد بين
  الملل بين  1517  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  50  -  الملل چابهار بين  واحدليمحل تحص

  )1كد گرايش (اسالمي   اقتصاد-1105
  روزانه  1518  دانشگاه پژوهشگاه حوزه و  15  -  شرايط در انتهاي دفترچه-با ضرايب علوم اقتصادي-فقط مرد

  روزانه  1519  وم اقتصاديدانشگاه عل  12  -   قتصاديضرايب علوم ا با
  شبانه  1520  وم اقتصاديدانشگاه عل  -  15    آموزش محوروهيش -ي علوم اقتصادبيضرا با
  پيام نور  1521  دانشگاه پيام نور مركز ساري  19  -  ضرايب علوم اقتصادي با

  غيرانتفاعي  1522  )غيرانتفاعي(قم -دانشگاه مفيد  19  -   دفترچهي در انتهاطي شرا-با ضرايب علوم اقتصادي-متمركز
  غيرانتفاعي  1523  )غيرانتفاعي(قم -دانشگاه مفيد  6  -   دفترچهير انتها دطي شرا-با ضرايب علوم اقتصادي- متمركزمهين

  )1 كد گرايش( بانكداري اسالمي -1105
  روزانه  1524  دانشگاه تهران  6  -  با ضرايب علوم اقتصادي
  شبانه  1525  دانشگاه تهران  6  -  با ضرايب علوم اقتصادي

  )2كد گرايش (برنامه ريزي   توسعه اقتصادي و-1105
  روزانه  1526  دانشگاه اصفهان  14  -  

  روزانه  1527  دانشگاه اصفهان  5  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1528  )س(انشگاه الزهراد  -  10  فقط زن

  روزانه  1529  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  
  روزانه  1530  دانشگاه تبريز  11  -  
  روزانه  1531  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  1532  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  

  روزانه  1533  دانشگاه علم و صنعت ايران  12  -  فقط مرد
  روزانه  1534  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  

  شبانه  1535  )س(دانشگاه الزهرا  -  10  فقط زن
  شبانه  1536  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  
  شبانه  1537  دانشگاه تبريز  6  -  
  شبانه  1538  دانشگاه تهران  6  -  
  بانهش  1539  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  
  شبانه  1540  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  1541  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  

  )3 رايشكد گ(هاي اقتصادي   برنامه ريزي سيستم-1105
  روزانه  1542  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  
  شبانه  1543  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  

  )4كد گرايش (انرژي   اقتصاد-1105
  روزانه  1544  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  1545  نشگاه تهراندا  6  -  
  روزانه  1546  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  8  -  

  روزانه  1547  تهران-دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور  11  -  با همكاري مشترك دانشگاه تربيت مدرس
  روزانه  1548  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  
  شبانه  1549  دانشگاه تهران  6  -  
  شبانه  1550  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  
  شبانه  1551  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  

  )1 كد گرايش(علوم ورزشي   تربيت بدني و-1106
  روزانه  1552  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  
  روزانه  1553  دانشگاه بيرجند  21  -  

  روزانه  1554  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  14  -  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش و پرورش
  روزانه  1555  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  8  -  

  روزانه  1556  دانشگاه تهران  5  -  ي ورزشي روانشناسشيگرا
  روزانه  1557  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  روزانه  1558  دانشگاه كردستان  8  -  
  روزانه  1559  دانشگاه كردستان  8  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  1560  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  
  شبانه  1561  دانشگاه بيرجند  5  -  
  شبانه  1562  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  4  -  
  شبانه  1563  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  4  -  

  شبانه  1564  گاه تهراندانش  5  -  ي ورزشي روانشناسشيگرا
  شبانه  1565  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  
  پيام نور  1566  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  

  پيام نور  1567  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور
  )2 كد گرايش(فيزيولوژي ورزشي  -علوم ورزشي  تربيت بدني و-1106

  روزانه  1568  دانشگاه اراك  6  -  
  روزانه  1569  دانشگاه اروميه  8  -  
  روزانه  1570  دانشگاه اصفهان  19  -  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  19صفحه   1جدول شماره 
 

  )2 كد گرايش(فيزيولوژي ورزشي  -علوم ورزشي ربيت بدني و ت-1106ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  1571  )س(دانشگاه الزهرا  6  -  فقط زن
  روزانه  1572  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  
  روزانه  1573  دانشگاه بيرجند  9  -  
  روزانه  1574  دانشگاه تبريز  10  -  

  روزانه  1575  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  14  -  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش و پرورش
  روزانه  1576  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  

  روزانه  1577  دانشگاه تربيت معلم تهران  12  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  1578  واردانشگاه تربيت معلم سبز  9  -  
  روزانه  1579  دانشگاه تهران  12  -  
  روزانه  1580  دانشگاه رازي كرمانشاه  5  -  
  روزانه  1581  دانشگاه شاهرود  4  -  
  روزانه  1582  دانشگاه شهركرد  8  -  
  زانهرو  1583  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  8  -  
  روزانه  1584  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  
  روزانه  1585  دانشگاه شهيد چمران اهواز  10  -  
  روزانه  1586  دانشگاه شيراز  9  -  
  روزانه  1587  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  
  روزانه  1588  دانشگاه كردستان  8  -  
  روزانه  1589  رشت-دانشگاه گيالن  12  -  
  روزانه  1590  رشت-دانشگاه گيالن  19  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  1591  بابلسر-دانشگاه مازندران  18  -  
  روزانه  1592  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  11  -  
  شبانه  1593  دانشگاه اراك  4  -  
  شبانه  1594  دانشگاه اروميه  4  -  

  شبانه  1595  )س(دانشگاه الزهرا  6  -  فقط زن
  شبانه  1596  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  
  شبانه  1597  اه بيرجنددانشگ  2  -  
  شبانه  1598  دانشگاه تبريز  5  -  
  شبانه  1599  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  4  -  

  شبانه  1600  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور- تهرانليمحل تحص
  شبانه  1601  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  5  -  
  شبانه  1602  دانشگاه تهران  12  -  
  شبانه  1603  دانشگاه رازي كرمانشاه  5  -  
  شبانه  1604  دانشگاه شاهرود  4  -  
  شبانه  1605  دانشگاه شهركرد  5  -  
  شبانه  1606  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  
  شبانه  1607  دانشگاه شهيد چمران اهواز  10  -  
  شبانه  1608  دانشگاه شيراز  2  -  
  شبانه  1609  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  شبانه  1610  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  
  شبانه  1611  بابلسر-دانشگاه مازندران  10  -  

  نيمه حضوري  1612  اه اروميهدانشگ  12  -  محل تحصيل مركز آموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه
  الملل بين  1613  دانشگاه تهران  25  -  جزيره كيش  واقع دريالملل محل تحصيل واحد بين

  )3 كد گرايش(بيومكانيك ورزشي  -علوم ورزشي  تربيت بدني و-1106
  روزانه  1614  دانشگاه اصفهان  4  -  

  روزانه  1615  دانشگاه اصفهان  12  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1616  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  
  روزانه  1617  بابلسر-دانشگاه مازندران  4  -  
  شبانه  1618  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  2  -  
  شبانه  1619  بابلسر-دانشگاه مازندران  2  -  

  )4 كد گرايش(رفتارحركتي  -علوم ورزشي  تربيت بدني و-1106
  روزانه  1620  دانشگاه اراك  5  -  
  روزانه  1621  دانشگاه اروميه  5  -  
  روزانه  1622  دانشگاه اصفهان  9  -  

  روزانه  1623  دانشگاه اصفهان  10  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1624  )س(دانشگاه الزهرا  6  -  فقط زن

  روزانه  1625  دانشگاه تربيت معلم تهران  12  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  1626  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  
  روزانه  1627  دانشگاه سمنان  4  -  
  روزانه  1628  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  
  روزانه  1629  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  
  روزانه  1630  دانشگاه شهيد چمران اهواز  8  -  
  روزانه  1631  دانشگاه شيراز  10  -  
  روزانه  1632  دانشگاه عالمه طباطبايي  15  -  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  20صفحه   1جدول شماره 
 

  )4 كد گرايش(رفتارحركتي  -علوم ورزشي  تربيت بدني و-1106ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  1633  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  
  شبانه  1634  دانشگاه اراك  2  -  
  شبانه  1635  دانشگاه اروميه  2  -  

  شبانه  1636  )س(دانشگاه الزهرا  4  -  فقط زن
  شبانه  1637  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور- تهرانليمحل تحص

  شبانه  1638  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  
  شبانه  1639  دانشگاه سمنان  2  -  
  شبانه  1640  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  
  شبانه  1641  دانشگاه شهيد چمران اهواز  8  -  

  شبانه  1642  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1643  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  

  نيمه حضوري  1644  دانشگاه اروميه  8  -  آموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه محل تحصيل مركز
  الملل بين  1645  دانشگاه تهران  25  -  جزيره كيش  واقع دريالملل بينمحل تحصيل واحد 

   )5 كد گرايش(حركات اصالحي و آسيب شناسي  -علوم ورزشي  تربيت بدني و-1106
  روزانه  1646  دانشگاه اراك  4  -  
  روزانه  1647  دانشگاه اصفهان  15  -  

  روزانه  1648  دانشگاه تربيت معلم تهران  12  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  1649  دانشگاه تهران  8  -  
  روزانه  1650  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  
  روزانه  1651  انشگاه شهركردد  2  -  
  روزانه  1652  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  
  روزانه  1653  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  
  روزانه  1654  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  
  روزانه  1655  رشت-دانشگاه گيالن  19  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  1656  دانشگاه اراك  2  -  

  شبانه  1657  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور- تهرانليمحل تحص
  شبانه  1658  دانشگاه تهران  8  -  
  شبانه  1659  دانشگاه شهركرد  2  -  
  شبانه  1660   باهنر كرماندانشگاه شهيد  2  -  
  شبانه  1661  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  شبانه  1662  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  

  الملل بين  1663  دانشگاه تهران  25  -  جزيره كيش  واقع دريالملل محل تحصيل واحد بين
  )6 كد گرايش(مديريت ورزشي  -علوم ورزشي  تربيت بدني و-1106

  روزانه  1664  دانشگاه اروميه  8  -  
  روزانه  1665  دانشگاه اصفهان  4  -  

  روزانه  1666  دانشگاه اصفهان  12  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1667  )س(دانشگاه الزهرا  8  -  فقط زن

  روزانه  1668  دانشگاه بيرجند  9  -  
  روزانه  1669  دانشگاه تبريز  8  -  
  روزانه  1670  دانشگاه تهران  12  -  
  روزانه  1671  دانشگاه رازي كرمانشاه  5  -  
  روزانه  1672  دانشگاه شاهرود  5  -  
  روزانه  1673  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  
  روزانه  1674  دانشگاه شهيد چمران اهواز  5  -  
  روزانه  1675  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  
  روزانه  1676  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  
  روزانه  1677  رشت-دانشگاه گيالن  19  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  1678  بابلسر-دانشگاه مازندران  5  -  
  شبانه  1679  دانشگاه اروميه  4  -  

  شبانه  1680  )س(دانشگاه الزهرا  8  -  فقط زن
  شبانه  1681  دانشگاه بيرجند  2  -  
  شبانه  1682  دانشگاه تبريز  5  -  

  شبانه  1683  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور- تهرانليمحل تحص
  شبانه  1684  دانشگاه تهران  12  -  
  انهشب  1685  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  
  شبانه  1686  دانشگاه شاهرود  5  -  
  شبانه  1687  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  
  شبانه  1688  دانشگاه شهيد چمران اهواز  5  -  

  شبانه  1689  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1690  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  
  شبانه  1691  بابلسر-دانشگاه مازندران  4  -  

  نيمه حضوري  1692  دانشگاه اروميه  12  -  آموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه محل تحصيل مركز
  پيام نور  1693  )واحد قشم(دانشگاه پيام نور مركز بندرعباس   19  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  1694  )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران   19  -  
  پيام نور  1695  )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران   25  -  شيوه آموزش محور

  غيرانتفاعي  1696  )غيرانتفاعي(آمل -دانشگاه شمال   19  -  
  الملل بين  1697  دانشگاه تهران  25  -  جزيره كيش  واقع دريالملل محل تحصيل واحد بين



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  21صفحه   1جدول شماره 
 

  )1 كد گرايش(تاريخ ايران باستان  - تاريخ -1107
فيت پذيرش ظر

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  1698  دانشگاه تهران  4  -  
  روزانه  1699  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  شبانه  1700  دانشگاه تهران  6  -  
  شبانه  1701  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  

  )2 كد گرايش(تاريخ ايران اسالمي  - تاريخ -1107
  روزانه  1702  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  9  -  
  روزانه  1703  دانشگاه اراك  6  -  
  روزانه  1704  دانشگاه اروميه  9  -  
  روزانه  1705  دانشگاه اصفهان  -  15  

  روزانه  1706   اصفهاندانشگاه  -  5  شيوه آموزش محور
  روزانه  1707  )س(دانشگاه الزهرا  -  12  فقط زن

  روزانه  1708  دانشگاه بيرجند  10  -  
  روزانه  1709  قزوين-)ره(خميني المللي امام  دانشگاه بين  4  -  
  روزانه  1710  دانشگاه تبريز  8  -  

  روزانه  1711  دانشگاه تربيت معلم تهران  15  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  1712  شگاه تهراندان  4  -  
  روزانه  1713  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  10  -  
  روزانه  1714  دانشگاه شهيد بهشتي  12  -  
  روزانه  1715   شهيد چمران اهوازدانشگاه  10  -  
  روزانه  1716  دانشگاه شيراز  10  -  
  روزانه  1717  دانشگاه فردوسي مشهد  9  -  
  روزانه  1718  آباد خرم-دانشگاه لرستان  12  -  
  شبانه  1719  دانشگاه اراك  4  -  
  شبانه  1720  دانشگاه اروميه  4  -  

  شبانه  1721  )س(دانشگاه الزهرا  -  12  فقط زن
  شبانه  1722  دانشگاه بيرجند  2  -  
  شبانه  1723  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  5  -  
  شبانه  1724  قزوين-)ره(ام خميني المللي ام دانشگاه بين  12  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  1725  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  1726  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور- تهرانليمحل تحص
  شبانه  1727  دانشگاه تهران  6  -  
  شبانه  1728  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  10  -  
  شبانه  1729  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  1730  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  شبانه  1731  آباد خرم-دانشگاه لرستان  -  19  
  پيام نور  1732  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  19  -  

  پيام نور  1733  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1734  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  

  پيام نور  1735  ندانشگاه پيام نور مركز تهرا  25  -  شيوه آموزش محور
  نامه اني پاي به جاي گروه آموزشيسو گذراندن دروس مشخص شده از- آموزش محوروهيش  مجازي  1736  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  25  -
  مجازي  1737  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -

  )3 كد گرايش(مطالعات خليج فارس  - تاريخ-1107
  روزانه  1738  دانشگاه تهران  4  -  
  روزانه  1739  دانشگاه خليج فارس بوشهر  6  -  
  روزانه  1740  يد چمران اهوازدانشگاه شه  8  -  
  شبانه  1741  دانشگاه تهران  6  -  
  شبانه  1742  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  

  )3 كد گرايش(مطالعات قفقاز و آسياي مركزي  - تاريخ-1107
  روزانه  1743  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  1744  دانشگاه تهران  6  -  

  )3 كد گرايش(مدارك آرشيوي  اسناد و - تاريخ-1107
  روزانه  1745  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  1746  دانشگاه تهران  6  -  

  )4 كد گرايش(تاريخ انقالب اسالمي  - تاريخ-1107
  روزانه  1747  و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني   12  -  شرايط در انتهاي دفترچه

  روزانه  1748  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  4  -  
  شبانه  1749  و انقالب اسالمي) س(ده امام خميني پژوهشك  6  -  شرايط در انتهاي دفترچه

  شبانه  1750  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  4  -  
  شبانه  1751  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  12  -   آموزش محوروهيش

  )5 كد گرايش(تاريخ اسالم  - تاريخ -1107
  روزانه  1752  دانشگاه اصفهان  -  5  

  روزانه  1753  دانشگاه اصفهان  -  12  شيوه آموزش محور
  روزانه  1754  )س(دانشگاه الزهرا  8  -  فقط زن

  روزانه  1755  دانشگاه تربيت معلم تهران  12  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  1756  دانشگاه تهران  4  -  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  22صفحه   1جدول شماره 
 

  )5 كد گرايش(تاريخ اسالم  - تاريخ -1107ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  لتحصي

  دوره

  روزانه  1757  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  8  -  
  روزانه  1758  دانشگاه شهيد بهشتي  12  -  
  روزانه  1759  دانشگاه شيراز  10  -  

  روزانه  1760  هب اسالميدانشگاه مذا  12  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط زن
  روزانه  1761  دانشگاه مذاهب اسالمي  12  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط مرد
  شبانه  1762  )س(دانشگاه الزهرا  8  -  فقط زن

  شبانه  1763  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور- تهرانليمحل تحص
  هشبان  1764  دانشگاه تهران  6  -  
  شبانه  1765  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  8  -  

  غيرانتفاعي  1766  )غيرانتفاعي(قم -)ع(دانشگاه باقرالعلوم   12  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط زن
  غيرانتفاعي  1767  )غيرانتفاعي(قم -)ع(دانشگاه باقرالعلوم   12  -   شرايط در انتهاي دفترچه-فقط مرد 

  )5كد گرايش (تمدن اسالمي   تاريخ فرهنگ و-1107
  روزانه  1768  دانشگاه اصفهان  5  -  با ضرايب تاريخ اسالم
  روزانه  1769  دانشگاه اصفهان  12  -  شيوه آموزش محور-با ضرايب تاريخ اسالم

  )6كد گرايش (تاريخ تشيع  - تاريخ -1107
  روزانه  1770  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  
  شبانه  1771  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  پيام نور  1772  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  
  پيام نور  1773  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  وه آموزش محورشي
  پيام نور  1774  دانشگاه پيام نور مركز قم  19  -  

  پيام نور  1775  دانشگاه پيام نور مركز قم  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1776  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  19  -  

  پيام نور  1777  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  25  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  1778  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -
  نامه اني پاي به جاي گروه آموزشيسو ذراندن دروس مشخص شده ازگ- آموزش محوروهيش  مجازي  1779  يام نور مركز قمدانشگاه پ  25  -
  مجازي  1780  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  25  -

  )6 كد گرايش( شيعه شناسي -1107
  روزانه  1781  دانشگاه اصفهان  5  -  با ضرايب تاريخ تشيع
  روزانه  1782  دانشگاه اصفهان  12  -  با ضرايب تاريخ تشيع -شيوه آموزش محور

  )7 كد گرايش(تاريخ عمومي جهان  - تاريخ -1107
  روزانه  1783  دانشگاه تبريز  8  -  
  روزانه  1784  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  8  -  
  شبانه  1785  دانشگاه تبريز  2  -  
  شبانه  1786  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  8  -  

  )1كد گرايش (مردم شناسي  - علوم اجتماعي -1108
  روزانه  1787  دانشگاه تهران  9  -  
  شبانه  1788  دانشگاه تهران  9  -  

  )2 كد گرايش(جمعيت شناسي  - علوم اجتماعي -1108
  روزانه  1789  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  1790  دانشگاه شيراز  10  -  
  روزانه  1791  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  
  شبانه  1792  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  1793  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  1794  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور
  )3 كد گرايش(جامعه شناسي  - علوم اجتماعي -1108

  روزانه  1795  دانشگاه اصفهان  -  8  
  روزانه  1796  دانشگاه اصفهان  -  11  شيوه آموزش محور

  روزانه  1797  )س(دانشگاه الزهرا  -  15  فقط زن
  روزانه  1798  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  
  روزانه  1799  دانشگاه تبريز  6  -  

  روزانه  1800  دانشگاه تربيت معلم تهران  15  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  1801  دانشگاه تهران  6  -  

  روزانه  1802  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  روزانه  1803  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  9  -  
  زانهرو  1804  دانشگاه شهيد چمران اهواز  10  -  
  روزانه  1805  دانشگاه شيراز  12  -  
  روزانه  1806  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  
  روزانه  1807  دانشگاه كردستان  8  -  
  روزانه  1808  دانشگاه كردستان  8  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  1809  رشت-دانشگاه گيالن  14  -  
  روزانه  1810  بابلسر-دانشگاه مازندران  10  -  
  روزانه  1811  دانشگاه ياسوج  6  -  
  روزانه  1812  دانشگاه يزد  10  -  

  شبانه  1813  )س(دانشگاه الزهرا  -  9  فقط زن
  شبانه  1814  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  
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  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  23صفحه   1جدول شماره 
 

  )3 كد گرايش(جامعه شناسي  - علوم اجتماعي -1108 ادامه كد
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  شبانه  1815  دانشگاه تبريز  1  -  
  شبانه  1816  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور- تهرانليمحل تحص

  شبانه  1817  دانشگاه تهران  6  -  
  شبانه  1818  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط در انتهاي دفترچه

  شبانه  1819  دانشگاه شهيد چمران اهواز  5  -  
  شبانه  1820  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  1821  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1822  رشت-دانشگاه گيالن  15  -  
  شبانه  1823  بابلسر-دانشگاه مازندران  4  -  
  شبانه  1824  دانشگاه ياسوج  6  -  
  شبانه  1825  دانشگاه يزد  6  -  
  پيام نور  1826  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  

  پيام نور  1827  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1828  )واحد پرند(دانشگاه پيام نور مركز تهران   19  -  

  پيام نور  1829  )واحد پرند(دانشگاه پيام نور مركز تهران   25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1830  نشگاه پيام نور مركز مشهددا  19  -  

  پيام نور  1831  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  25  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  1832  قزوين-مؤسسه غيرانتفاعي دانش البرز  19  -  

  )3 كد گرايش( فلسفه علوم اجتماعي -1108
  غيرانتفاعي  1833  )غيرانتفاعي(قم -)ع(دانشگاه باقرالعلوم   12  -   دفترچهشرايط در انتهاي-با ضرايب جامعه شناسي -فقط زن
  غيرانتفاعي  1834  )غيرانتفاعي(قم -)ع(دانشگاه باقرالعلوم   12  -  شرايط در انتهاي دفترچه-با ضرايب جامعه شناسي -فقط مرد

  )3 كد گرايش(يعه شناسي  ش-1108
  روزانه  1835  ندانشگاه اصفها  4  -  با ضرايب جامعه شناسي
  روزانه  1836  دانشگاه اصفهان  12  -   شيوه آموزش محور-با ضرايب جامعه شناسي

 دارندگان مدارك   نيب از منحصراً( فقط مرد  -ي جامعه شناس  بيضرا با-يشناس  جامعه شيگرا  روزانه  1837  دانشگاه قم  5  -
  شبانه  1838  دانشگاه قم  5  -  ) مرتبطيها  ازرشتهيك ي دري مدرك كارشناسي داراطالب ا ي وهيحوزه علم سطح دو

  )4كد گرايش (توسعه روستايي  - علوم اجتماعي -1108
  روزانه  1839  دانشگاه تهران  6  -  گرايش توسعه اجتماعي
  روزانه  1840  دانشگاه تهران  6  -  گرايش مديريت توسعه
  شبانه  1841  دانشگاه تهران  6  -  گرايش توسعه اجتماعي
  شبانه  1842  دانشگاه تهران  6  -  گرايش مديريت توسعه

  )5كد گرايش (برنامه ريزي رفاه اجتماعي  - علوم اجتماعي -1108
  روزانه  1843  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  1844  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  
  شبانه  1845  دانشگاه تهران  6  -  

  شبانه  1846  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور
  نيمه حضوري  1847  دانشگاه عالمه طباطبايي  25  -  تخصصي دانشگاه محل تحصيل مركز آموزشهاي نيمه حضوري و
  نيمه حضوري  1848  دانشگاه عالمه طباطبايي  25  -  شيوه آموزش محور-تخصصي دانشگاه محل تحصيل مركز آموزشهاي نيمه حضوري و

  )6كد گرايش ( جامعه شناسي انقالب اسالمي -1108
  روزانه  1849  و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني   6  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  روزانه  1850  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  شبانه  1851  و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني   4  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  شبانه  1852  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط در انتهاي دفترچه

  )7 كد گرايش(مطالعات فرهنگي  - علوم اجتماعي -1108
  نهروزا  1853  دانشگاه كاشان  9  -  
  شبانه  1854  دانشگاه كاشان  4  -  
  غيرانتفاعي  1855  )غيرانتفاعي( تهران -دانشگاه علم و فرهنگ  19  -  شرايط در انتهاي دفترچه-همكاري دانشگاه تربيت مدرس با

  )8 كد گرايش( مطالعات جوانان -1108
  روزانه  1856  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  1857  بابلسر-دانشگاه مازندران  10  -  
  شبانه  1858  دانشگاه تهران  6  -  
  شبانه  1859  بابلسر-دانشگاه مازندران  4  -  

  )9كد گرايش (اي   برنامه ريزي توسعه منطقه-1108
  روزانه  1860  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  

  شبانه  1861  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور
  )10كد گرايش ) (توريسم(  برنامه ريزي گردشگري-1108

  روزانه  1862  دانشگاه تهران  6  -  
  شبانه  1863  دانشگاه تهران  6  -  

  الملل بين  1864  دانشگاه تهران  25  -  جزيره كيش  واقع دريالملل محل تحصيل واحد بين
  )11كد گرايش (مين  دانش اجتماعي مسل-1108

  غيرانتفاعي  1865  )غيرانتفاعي(قم -)ع(باقرالعلوم دانشگاه   12  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط زن
  غيرانتفاعي  1866  )غيرانتفاعي(قم -)ع(دانشگاه باقرالعلوم   12  -   شرايط در انتهاي دفترچه-فقط مرد

  )1 كد گرايش(زبانهاي باستاني   فرهنگ و-1109
  روزانه  1867  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  8  -  
  روزانه  1868  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  24صفحه   1جدول شماره 
 

  )1 كد گرايش(زبانهاي باستاني   فرهنگ و-1109ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  1869  دانشگاه تبريز  8  -  
  روزانه  1870  دانشگاه تهران  10  -  
  روزانه  1871  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  6  -  
  روزانه  1872  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  
  روزانه  1873  دانشگاه شيراز  12  -  
  روزانه  1874  دانشگاه عالمه طباطبايي  9  -  
  روزانه  1875  مجتمع آموزش عالي ايرانشهر  5  -  
  شبانه  1876  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  
  شبانه  1877  دانشگاه تبريز  2  -  
  شبانه  1878  دانشگاه تهران  10  -  
  شبانه  1879  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  
  شبانه  1880  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  
  شبانه  1881  دانشگاه شيراز  4  -  
  شبانه  1882  دانشگاه عالمه طباطبايي  5  -  
  شبانه  1883  مجتمع آموزش عالي ايرانشهر  5  -  

  )1كد گرايش ( زبان شناسي همگاني -1110
  روزانه  1884  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  8  -  
  روزانه  1885  نشگاه اصفهاندا  10  -  

  روزانه  1886  دانشگاه اصفهان  9  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1887  )س(دانشگاه الزهرا  12  -  فقط زن

  روزانه  1888  همدان-اه بوعلي سينادانشگ  8  -  
  روزانه  1889  دانشگاه بيرجند  12  -  
  روزانه  1890  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  1891  دانشگاه تهران  12  -  
  روزانه  1892  دانشگاه رازي كرمانشاه  5  -  
  روزانه  1893  دانشگاه سمنان  8  -  
  روزانه  1894  زاهدان- بلوچستاندانشگاه سيستان و  19  -  همكاري دانشگاه تهران با
  روزانه  1895  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  
  روزانه  1896  دانشگاه شهيد بهشتي  12  -  
  روزانه  1897  رازدانشگاه شي  10  -  
  روزانه  1898  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  
  روزانه  1899  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  
  روزانه  1900  دانشگاه كردستان  5  -  
  روزانه  1901  دانشگاه كردستان  8  -   آموزش محوروهيش

  شبانه  1902  )س(دانشگاه الزهرا  10  -  فقط زن
  شبانه  1903  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  8  -  
  شبانه  1904  دانشگاه بيرجند  6  -  
  شبانه  1905  دانشگاه تهران  12  -  
  شبانه  1906  دانشگاه رازي كرمانشاه  5  -  
  شبانه  1907  دانشگاه سمنان  15  -  
  شبانه  1908  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  19  -  همكاري دانشگاه تهران با
  شبانه  1909  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  
  شبانه  1910  دانشگاه شهيد بهشتي  5  -  
  شبانه  1911  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  1912  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  1913  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  پيام نور  1914  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  

  پيام نور  1915  مركز تهراندانشگاه پيام نور   25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1916  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  19  -  
  مجازي  1917   مركز تهراندانشگاه پيام نور  25  -  نامه اني پاي به جاي گروه آموزشيسو گذراندن دروس مشخص شده از- آموزش محوروهيش

  )1 كد گرايش( زبان شناسي رايانشي -1110
ـ  م يا دوره- همگـاني  يبـان شناسـ   ضرايب ز  با ـ   و يا  رشـته  اني  ارائـه دروس بـا     . اسـت  يعمل

پـردازش زبـان      و ي زبان يها كرهي پ ليتحل ،يا انهي را يساز  مربوط جهت برنامه   يها شگاهيآزما
 انـه يرا علـوم و    در ي علمـ  نهيشيپ از دي با يشناس  زبان يمبان  با ييعالوه برآشنا  لذا .همراه است 

  .باشند برخودار
  روزانه  1918  دانشگاه صنعتي شريف  10  -

  )2 كد گرايش(فارسي زبانان   آموزش زبان فارسي به غير-1110
  روزانه  1919  دانشگاه اصفهان  8  -  

  روزانه  1920  دانشگاه اصفهان  11  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  1921  )س(دانشگاه الزهرا  -  6  فقط زن

  روزانه  1922  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  
  وزانهر  1923  دانشگاه شيراز  10  -  
  روزانه  1924  دانشگاه عالمه طباطبايي  9  -  
  روزانه  1925  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  

  شبانه  1926  )س(دانشگاه الزهرا  -  2  فقط زن
  شبانه  1927  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  
  شبانه  1928  دانشگاه عالمه طباطبايي  5  -  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  25صفحه   1جدول شماره 
 

  )2 كد گرايش(فارسي زبانان   آموزش زبان فارسي به غير-1110ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  شبانه  1929  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  مجازي  1930  )غيرانتفاعي(مشهد -)ع(دانشگاه امام رضا  25  -  فقط زن- آموزش محوروهيش
  مجازي  1931  )غيرانتفاعي(مشهد -)ع(دانشگاه امام رضا  37  -  فقط مرد- آموزش محوروهيش

  )2 كد گرايش( آموزش زبان فارسي -1110
  پيام نور  1932  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  19  -  فارسي زبانان با ضرايب آموزش زبان فارسي به غير
  پيام نور  1933  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  25  -   آموزش محوروهيش-فارسي زبانان با ضرايب آموزش زبان فارسي به غير
  پيام نور  1934  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  فارسي زبانان با ضرايب آموزش زبان فارسي به غير
  پيام نور  1935  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  زش محور آمووهيش-فارسي زبانان با ضرايب آموزش زبان فارسي به غير
  پيام نور  1936  دانشگاه پيام نور مركز مهريز  19  -  فارسي زبانان با ضرايب آموزش زبان فارسي به غير

  پيام نور  1937  دانشگاه پيام نور مركز مهريز  25  -   آموزش محوروهيش-فارسي زبانان فارسي به غيربا ضرايب آموزش زبان 
  نامه اني پاي به جاي گروه آموزشيسو گذراندن دروس مشخص شده از- آموزش محوروهيش  مجازي  1938  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  25  -
  مجازي  1939  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -

  )1 كد گرايش(حديث  علوم قرآن و -معارف اسالمي   الهيات و-1111
  روزانه  1940  دانشگاه اصفهان  9  -  

  روزانه  1941  دانشگاه اصفهان  10  -   محورشيوه آموزش
  روزانه  1942  دانشگاه ايالم  8  -  

  روزانه  1943  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  9  -  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش و پرورش
  روزانه  1944  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  1945  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  11  -  

  روزانه  1946  دانشگاه تربيت معلم تهران  15  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  1947  دانشگاه تهران  8  -  

  روزانه  1948  دانشگاه تهران  6  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص
  روزانه  1949  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  

  روزانه  1950  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  روزانه  1951  دانشگاه شيراز  9  -  
  روزانه  1952  دانشگاه فردوسي مشهد  12  -  

  روزانه  1953  دانشگاه قم  8  -  فقط زن
  روزانه  1954  دانشگاه قم  8  -  فقط مرد

  روزانه  1955  دانشگاه كاشان  6  -  
  روزانه  1956  بابلسر-دانشگاه مازندران  8  -  
  شبانه  1957  دانشگاه ايالم  5  -  
  شبانه  1958  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  4  -  

  شبانه  1959  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور- تهرانليمحل تحص
  شبانه  1960  دانشگاه تهران  9  -  

  شبانه  1961  دانشگاه تهران  6  -  قم مجتمع آموزش عالي ليمحل تحص
  شبانه  1962  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  
  شبانه  1963  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  8  -  

  شبانه  1964  دانشگاه شاهد  4  -   در انتهاي دفترچهشرايط
  شبانه  1965  ران اهوازدانشگاه شهيد چم  15  -  
  شبانه  1966  دانشگاه شيراز  2  -  
  شبانه  1967  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  

  شبانه  1968  دانشگاه قم  5  -  فقط زن
  شبانه  1969  دانشگاه قم  5  -  فقط مرد

  شبانه  1970  دانشگاه كاشان  4  -  
  شبانه  1971  بابلسر-دانشگاه مازندران  8  -  
  پيام نور  1972  دانشگاه پيام نور مركز آران و بيدگل  19  -  

  پيام نور  1973  دانشگاه پيام نور مركز آران و بيدگل  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1974  مركز تهراندانشگاه پيام نور   19  -  

  پيام نور  1975  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1976  دانشگاه پيام نور مركز قم  19  -  

  پيام نور  1977  دانشگاه پيام نور مركز قم  25  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  1978  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث  12  -  هاي دفترچه در انتطيشرا-ي رليمحل تحص-فقط زن
  غيرانتفاعي  1979  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث  12  -   در انتهاي دفترچهطيشرا-ي رليمحل تحص-فقط مرد
  غيرانتفاعي  1980  )غيرانتفاعي(اصفهان-دانشكده معارف قرآني   -  12   دفترچهي درانتهاطيشرا-فقط زن
  غيرانتفاعي  1981  )غيرانتفاعي(اصفهان-دانشكده معارف قرآني   12  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط مرد

  مجازي  1982   بيدگلدانشگاه پيام نور مركز آران و  25  -
  نامه اني پاي به جاي گروه آموزشيسو گذراندن دروس مشخص شده از- آموزش محوروهيش  مجازي  1983  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -
  مجازي  1984  دانشگاه پيام نور مركز قم  25  -

  )1 رايشكد گ(حديث   علوم قرآن و-1111
  روزانه  1985  دانشكده الهيات ميبد  12  -  

  روزانه  1986  )س(دانشگاه الزهرا  11  -  فقط زن
  زانهرو  1987  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  6  -  
  روزانه  1988  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  

  روزانه  1989  دانشگاه مذاهب اسالمي  12  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط زن
  روزانه  1990  دانشگاه مذاهب اسالمي  12  -  شرايط در انتهاي دفترچه- مردفقط

  شبانه  1991  دانشگاه اراك  11  -  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  26صفحه   1جدول شماره 
 

  )1 كد گرايش(حديث   علوم قرآن و-1111ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيله آموزش عاليمؤسسيا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  شبانه  1992  )س(دانشگاه الزهرا  9  -  فقط زن
  شبانه  1993  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  12  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  1994  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  8  -  
  شبانه  1995  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  

  شبانه  1996  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  1997  دانشگاه پيام نور مركز اهواز  19  -  
  پيام نور  1998  دانشگاه پيام نور واحد لواسانات  19  -  
  پيام نور  1999  دانشگاه پيام نور واحد لواسانات  25  -  موزش محور آوهيش

  غيرانتفاعي  2000  )غيرانتفاعي(دانشكده اصول الدين   19  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-فقط زن
  غيرانتفاعي  2001  )غيرانتفاعي(دانشكده اصول الدين   -  19  شرايط در انتهاي دفترچه-ل تحصيل قممح-فقط زن
  غيرانتفاعي  2002  )غيرانتفاعي(دانشكده اصول الدين   19  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل قم-فقط مرد
  غيرانتفاعي  2003  )غيرانتفاعي(دانشكده اصول الدين   19  -   دفترچهي درانتهاطيشرا- تهرانليمحل تحص-فقط مرد

  )1 كد گرايش(حقوق خصوصي اسالمي   فقه مقارن و-1111
  روزانه  2004  دانشگاه مذاهب اسالمي  2  -  شرايط در انتهاي دفترچه-حديث وم قرآن وبا ضرايب عل-فقط زن
  روزانه  2005  دانشگاه مذاهب اسالمي  2  -  شرايط در انتهاي دفترچه-حديث با ضرايب علوم قرآن و-فقط مرد

  )1 كد گرايش(قوق عمومي اسالمي ح  فقه مقارن و-1111
  روزانه  2006  دانشگاه مذاهب اسالمي  2  -  شرايط در انتهاي دفترچه-حديث با ضرايب علوم قرآن و-فقط زن
  روزانه  2007  دانشگاه مذاهب اسالمي  2  -   در انتهاي دفترچهشرايط-حديث با ضرايب علوم قرآن و-فقط مرد

  )1 كد گرايش(حقوق جزاي اسالمي   فقه مقارن و-1111
  روزانه  2008  دانشگاه مذاهب اسالمي  2  -  شرايط در انتهاي دفترچه-حديث با ضرايب علوم قرآن و-فقط زن
  روزانه  2009  دانشگاه مذاهب اسالمي  2  -  شرايط در انتهاي دفترچه-حديث با ضرايب علوم قرآن و-فقط مرد

  )2 كد گرايش(علوم قرآن مجيد  - علوم قرآني-1111
  روزانه  2010  قم-دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  9  -  فقط زن-محل تحصيل تهران
  روزانه  2011  قم-دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  9  -  فقط مرد-محل تحصيل تهران

  روزانه  2012  قم-دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  9  -  فقط زن-حصيل قممحل ت
  روزانه  2013  قم-دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  9  -  فقط مرد-محل تحصيل قم

  )3 كد گرايش( علوم حديث -1111
  روزانه  2014  دانشگاه اصفهان  6  -  گرايش اقتصاد اسالمي

  روزانه  2015  دانشگاه اصفهان  6  -  گرايش تفسير اثري
  روزانه  2016  دانشگاه اصفهان  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش اقتصاد اسالمي

  روزانه  2017  اه اصفهاندانشگ  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش تفسير اثري
  غيرانتفاعي  2018  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث  10  -   در انتهاي دفترچهطيشرا-محل تحصيل قم-گرايش تفسير اثري-فقط زن
  غيرانتفاعي  2019  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث  12  -   در انتهاي دفترچهطيشرا-ي رليمحل تحص-البالغه  نهجشيگرا-فقط زن
  غيرانتفاعي  2020  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث  12  -   در انتهاي دفترچهطيشرا-ي رليمحل تحص-دي كالم وعقاشيگرا-فقط زن
  غيرانتفاعي  2021  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث  8  -   در انتهاي دفترچهطيشرا- قمليمحل تحص- اخالقشيگرا-فقط مرد
  غيرانتفاعي  2022  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث  12  -   در انتهاي دفترچهطيشرا-ي رليمحل تحص-البالغه  نهجشيگرا-فقط مرد
  غيرانتفاعي  2023  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث  8  -   در انتهاي دفترچهطيشرا- قمليمحل تحص-البالغه  نهجشيگرا-فقط مرد
  غيرانتفاعي  2024  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث  12  -   در انتهاي دفترچهطيشرا-ي رليمحل تحص-ديعقا  كالم وشيگرا-فقط مرد
  غيرانتفاعي  2025  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث  8  -   در انتهاي دفترچهطيشرا- قمليمحل تحص-ديعقا الم و كشيگرا-فقط مرد

  )4 كد گرايش(البالغه   نهج-1111
  وزانهر  2026  دانشگاه اصفهان  6  -  اجتماعي تربيت فردي و گرايش اخالق و
  روزانه  2027  دانشگاه اصفهان  2  -  شيوه آموزش محور-اجتماعي تربيت فردي و گرايش اخالق و

  روزانه  2028  دانشگاه كاشان  9  -  
  روزانه  2029  دانشگاه يزد  8  -  
  شبانه  2030  دانشگاه كاشان  4  -  
  شبانه  2031  دانشگاه يزد  6  -  

  پيام نور  2032  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  يالدين و معارف علو  اصولشيگرا
  پيام نور  2033  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -   آموزش محوروهيش-يالدين و معارف علو  اصولشيگرا
  پيام نور  2034  دانشگاه پيام نور مركز قم  19  -  يالدين و معارف علو  اصولشيگرا
  پيام نور  2035  دانشگاه پيام نور مركز قم  25  -   آموزش محوروهيش-يالدين و معارف علو  اصولشيگرا

  غيرانتفاعي  2036  )غيرانتفاعي(اصفهان-دانشكده معارف قرآني   12  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط زن
  غيرانتفاعي  2037  )غيرانتفاعي(اصفهان-دانشكده معارف قرآني   12  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط مرد

 گذراندن دروس مـشخص شـده از      - آموزش محور  وهيش-يرف علو الدين و معا     اصول شيگرا  مجازي  2038  هراندانشگاه پيام نور مركز ت  25  -
  مجازي  2039  دانشگاه پيام نور مركز قم  25  -   نامهاني پاي به جاي گروه آموزشيسو

  )5 كد گرايش(قرآن مجيد  تفسير - علوم قرآني-1111
  روزانه  2040  قم-دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  9  -  فقط زن-محل تحصيل تهران
  روزانه  2041  قم-دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  9  -  فقط مرد-محل تحصيل تهران

  روزانه  2042  قم-دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  9  -  فقط زن-محل تحصيل قم
  روزانه  2043  قم-دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  9  -  فقط مرد-محل تحصيل قم

  )5 كد گرايش(علوم قرآن  و  تفسير-1111
  روزانه  2044  دانشگاه قم  8  -  فقط زن-قرآن مجيد با ضرايب تفسير
  روزانه  2045  دانشگاه قم  8  -  فقط مرد-قرآن مجيد با ضرايب تفسير

  شبانه  2046  دانشگاه قم  5  -  فقط زن-قرآن مجيد  ضرايب تفسيربا
  شبانه  2047  دانشگاه قم  5  -  فقط مرد-قرآن مجيد با ضرايب تفسير
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  )5 كد گرايش( عرفان تطبيقي -1111
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  2048  دانشگاه شهيد بهشتي  15  -  دي مجقران ريبا ضرايب تفس
  شبانه  2049  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  دي مجقران ريبا ضرايب تفس

  )6 كد گرايش( معارف قرآن -1111
  غيرانتفاعي  2050  )غيرانتفاعي(قم -دانشگاه مفيد  19  -  شرايط در انتهاي دفترچه-نيمه متمركز

  )1 كد گرايش(مباني حقوق اسالمي  فقه و -مي معارف اسال  الهيات و-1112
  روزانه  2051  و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني   12  -  شرايط در انتهاي دفترچه

  روزانه  2052  دانشگاه ايالم  4  -  
  روزانه  2053  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  2  -  
  روزانه  2054  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  12  -  
  نهروزا  2055  دانشگاه تهران  8  -  

  روزانه  2056  دانشگاه تهران  6  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص
  روزانه  2057  دانشگاه سمنان  6  -  
  روزانه  2058  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  8  -  
  روزانه  2059  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  6  -  
  روزانه  2060  دانشگاه شهيد چمران اهواز  10  -  
  روزانه  2061  دانشگاه فردوسي مشهد  25  -  

  روزانه  2062  دانشگاه قم  8  -  فقط زن
  روزانه  2063  دانشگاه قم  8  -  فقط مرد

  روزانه  2064  دانشگاه ياسوج  4  -  
  روزانه  2065  دانشگاه يزد  8  -  

  شبانه  2066  و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني   6  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  شبانه  2067  دانشگاه ايالم  2  -  
  شبانه  2068  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  4  -  
  شبانه  2069  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  12  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  2070  دانشگاه تهران  9  -  

  شبانه  2071  دانشگاه تهران  6  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص
  شبانه  2072  دانشگاه سمنان  4  -  
  شبانه  2073  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  8  -  
  شبانه  2074  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  
  شبانه  2075  دانشگاه شهيد چمران اهواز  5  -  
  شبانه  2076  دانشگاه فردوسي مشهد  12  -  

  شبانه  2077  دانشگاه قم  5  -  فقط زن
  شبانه  2078  دانشگاه قم  5  -  فقط مرد

  شبانه  2079  بابلسر-دانشگاه مازندران  12  -  
  شبانه  2080  دانشگاه ياسوج  4  -  
  شبانه  2081  دانشگاه يزد  6  -  
  پيام نور  2082  دانشگاه پيام نور مركز بهشهر  19  -  

  پيام نور  2083  ز بهشهردانشگاه پيام نور مرك  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  2084  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  

  پيام نور  2085  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  2086  دانشگاه پيام نور مركز ساري  19  -  

  پيام نور  2087  دانشگاه پيام نور مركز ساري  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  2088  دانشگاه پيام نور مركز قم  19  -  

  پيام نور  2089  دانشگاه پيام نور مركز قم  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  2090  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  19  -  

  پيام نور  2091  انشگاه پيام نور مركز مشهدد  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  2092  دانشگاه پيام نور واحد كاشان  19  -  

  پيام نور  2093  دانشگاه پيام نور واحد كاشان  25  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  2094  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث  12  -   در انتهاي دفترچهطيشرا-ي رليمحل تحص-فقط زن
  غيرانتفاعي  2095  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث  12  -   در انتهاي دفترچهطيشرا-ي رليمحل تحص-فقط مرد

  مجازي  2096  دانشگاه پيام نور مركز بهشهر  25  -
  مجازي  2097  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -
  مجازي  2098  دانشگاه پيام نور مركز ساري  25  -
  مجازي  2099  نور مركز قمدانشگاه پيام   25  -
  مجازي  2100  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  25  -

   نامهاني پاي به جاي گروه آموزشيگذراندن دروس مشخص شده ازسو- آموزش محوروهيش

  مجازي  2101  دانشگاه پيام نور واحد كاشان  25  -
  )1 كد گرايش(مي حقوق اسال  فقه و-1112

  روزانه  2102  اروميهدانشگاه   9  -  مباني حقوق اسالمي با ضرايب فقه و
  روزانه  2103  دانشگاه تبريز  5  -  مباني حقوق اسالمي با ضرايب فقه و
  روزانه  2104  دانشگاه شهيدمطهري  19  -  شرايط در انتهاي دفترچه-مباني حقوق اسالمي با ضرايب فقه و
  شبانه  2105  دانشگاه اروميه  4  -  مباني حقوق اسالمي با ضرايب فقه و
  شبانه  2106  دانشگاه تبريز  1  -  مباني حقوق اسالمي با ضرايب فقه و

  )1 كد گرايش(حقوق خصوصي   فقه و-1112
  روزانه  2107  دادگستري-دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري  6  -  مباني حقوق اسالمي  با ضرايب فقه و-فقط مرد

  روزانه  2108  دادگستري-دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري  6  -   دفترچهي درانتهاطيشرا-مباني حقوق اسالمي با ضرايب فقه و -هي قوه قضائني شاغلژهيو
  شبانه  2109  دانشكده الهيات ميبد  10  -  مباني حقوق اسالمي يب فقه وبا ضرا
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  )1كد گرايش (حقوق خصوصي اسالمي   فقه مقارن و-1112
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  2110   اسالميدانشگاه مذاهب  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه-مباني حقوق اسالمي با ضرايب فقه و-فقط زن
  روزانه  2111  دانشگاه مذاهب اسالمي  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه-مباني حقوق اسالمي با ضرايب فقه و-فقط مرد

  )1كد گرايش (حقوق عمومي اسالمي   فقه مقارن و-1112
  روزانه  2112  دانشگاه مذاهب اسالمي  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه-مباني حقوق اسالمي با ضرايب فقه و-فقط زن
  روزانه  2113  ب اسالميدانشگاه مذاه  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه-مباني حقوق اسالمي با ضرايب فقه و-فقط مرد

  )1كد گرايش (حقوق جزاي اسالمي   فقه مقارن و-1112
  روزانه  2114  دانشگاه مذاهب اسالمي  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه-مباني حقوق اسالمي با ضرايب فقه و-ط زنفق

  روزانه  2115  دانشگاه مذاهب اسالمي  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه-مباني حقوق اسالمي با ضرايب فقه و-فقط مرد
  )1كد گرايش ( كالم شيعه -1112

  غيرانتفاعي  2116  اهواز-)ع(مؤسسه غيرانتفاعي اميرالمومنين  125  -  شرايط در انتهاي دفترچه-مباني حقوق اسالمي با ضرايب فقه و-فقط مرد
  )1كد گرايش (فلسفه وكالم اسالمي  -ارف اسالمي مع  الهيات و-1113

  روزانه  2117  )س(گاه الزهرادانش  15  -  فقط زن
  روزانه  2118  دانشگاه ايالم  2  -  
  روزانه  2119  دانشگاه تبريز  6  -  
  روزانه  2120  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  2121  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  12  -  

  روزانه  2122  دانشگاه تربيت معلم تهران  15  -   كرجليتحصمحل 
  روزانه  2123  راندانشگاه ته  6  -  
  روزانه  2124  دانشگاه زنجان  10  -  
  روزانه  2125  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  8  -  
  روزانه  2126  دانشگاه شيراز  9  -  
  روزانه  2127  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  
  روزانه  2128  دانشگاه فردوسي مشهد  9  -  

  روزانه  2129  دانشگاه قم  8  -  فقط زن
  روزانه  2130  دانشگاه قم  8  -  فقط مرد
  بانهش  2131  )س(دانشگاه الزهرا  12  -  فقط زن

  شبانه  2132  دانشگاه ايالم  2  -  
  شبانه  2133  دانشگاه تبريز  5  -  

  شبانه  2134  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور- تهرانليمحل تحص
  شبانه  2135  دانشگاه تهران  8  -  
  شبانه  2136  دانشگاه زنجان  2  -  
  شبانه  2137  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  8  -  
  شبانه  2138  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  2139  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2140  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  

  شبانه  2141  دانشگاه قم  5  -  فقط زن
  شبانه  2142  دانشگاه قم  5  -  فقط مرد

  شبانه  2143  دانشگاه مالير  15  -  
  غيرانتفاعي  2144  )غيرانتفاعي(قم -دانشگاه مفيد  19  -  شرايط در انتهاي دفترچه-متمركز

  غيرانتفاعي  2145  )غيرانتفاعي(قم -دانشگاه مفيد  6  -  شرايط در انتهاي دفترچه-نيمه متمركز
  غيرانتفاعي  2146  تهران-مؤسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين  19  -  

  )1كد گرايش (كالم اسالمي   فلسفه و-1113
  روزانه  2147  دانشگاه اصفهان  11  -  گرايش فلسفه اسالمي
  روزانه  2148  دانشگاه اصفهان  -  9  گرايش كالم اسالمي
  روزانه  2149  دانشگاه اصفهان  8  -  شيوه آموزش محور-گرايش فلسفه اسالمي
  روزانه  2150  دانشگاه اصفهان  -  10  زش محورشيوه آمو-گرايش كالم اسالمي
  روزانه  2151  گاه فردوسي مشهددانش  9  -  گرايش فلسفه اسالمي
  روزانه  2152  دانشگاه فردوسي مشهد  9  -  گرايش كالم اسالمي
  روزانه  2153  دانشگاه قم  8  -  فقط زن-گرايش فلسفه اسالمي
  روزانه  2154  دانشگاه قم  8  -  فقط مرد-گرايش فلسفه اسالمي
  روزانه  2155  دانشگاه قم  8  -  فقط مرد–گرايش كالم اسالمي 
  روزانه  2156  دانشگاه قم  8  -  فقط زن-گرايش كالم اسالمي
  شبانه  2157  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  گرايش فلسفه اسالمي
  شبانه  2158  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  گرايش كالم اسالمي

  شبانه  2159  دانشگاه قم  5  -   فقط زن-گرايش فلسفه اسالمي 
  شبانه  2160  دانشگاه قم  5  -  فقط مرد-گرايش فلسفه اسالمي
  شبانه  2161  دانشگاه قم  5  -  فقط زن-گرايش كالم اسالمي
  شبانه  2162  دانشگاه قم  5  -  فقط مرد-گرايش كالم اسالمي

  پيام نور  2163  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  
  پيام نور  2164  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  2165  دانشگاه پيام نور مركز قم  19  -  
  پيام نور  2166  دانشگاه پيام نور مركز قم  25  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  2167  دانشگاه پيام نور مركز يزد  19  -  
  پيام نور  2168  دانشگاه پيام نور مركز يزد  25  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  2169  دانشگاه پيام نور واحد لواسانات  19  -  
  پيام نور  2170  دانشگاه پيام نور واحد لواسانات  25  -   آموزش محوروهيش



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  29صفحه   1جدول شماره 
 

  )1كد گرايش (م اسالمي كال  فلسفه و-1113ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  غيرانتفاعي  2171  )غيرانتفاعي(قم -)ع(دانشگاه باقرالعلوم   12  -  شرايط در انتهاي دفترچه-گرايش فلسفه اسالمي-فقط زن
  غيرانتفاعي  2172  )غيرانتفاعي(قم -)ع(دانشگاه باقرالعلوم   12  -  شرايط در انتهاي دفترچه-گرايش فلسفه اسالمي-فقط مرد

  مجازي  2173  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  نامه اني پاي به جاي گروه آموزشيسو خص شده ازگذراندن دروس مش- آموزش محوروهيش
  )1كد گرايش ( كالم تطبيقي -1113

  كالم اسالمي ضرايب فلسفه و با  روزانه  2174  دانشگاه شهيد بهشتي  15  -
  شبانه  2175  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -

  )1كد گرايش ( عرفان اسالمي -1113
  انتهاي دفترچه شرايط در -كالم اسالمي ضرايب فلسفه و با  روزانه  2176  و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني   6  -
  شبانه  2177  و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني   2  -

  )1كد گرايش ( شيعه شناسي -1113
  روزانه  2178  دانشگاه اصفهان  5  -  كالم اسالمي ضرايب فلسفه و با

  روزانه  2179  دانشگاه اصفهان  12  -  شيوه آموزش محور-كالم اسالمي  فلسفه وبا ضرايب
 دارنـدگان مـدارك   نيب از منحصراً( فقط مرد-يكالم اسالم  فلسفه و بيضرا با- كالم شيگرا  روزانه  2180  دانشگاه قم  5  -

  شبانه  2181  دانشگاه قم  5  -  ) مرتبطيها هرشت  ازيك ي دري مدرك كارشناسي كه داراطالب ا ي وهيحوزه علم سطح دو
  )2كد گرايش (حكمت اسالمي   فلسفه و-1113

  روزانه  2182  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  2  -  
  روزانه  2183  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  9  -  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش و پرورش

  روزانه  2184  دانشگاه رازي كرمانشاه  6  -  
  روزانه  2185  دانشگاه شهيدمطهري  19  -  انتهاي دفترچهشرايط در 

  شبانه  2186  قزوين-)ره(لمللي امام خميني ا دانشگاه بين  4  -  
  انهشب  2187  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  10  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  2188  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  4  -  

  )1كد گرايش (عرفان  اديان و -معارف اسالمي   الهيات و-1114
  روزانه  2189  )س(دانشگاه الزهرا  8  -  فقط زن

  روزانه  2190  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  -  10  
  روزانه  2191  دانشگاه تهران  8  -  
  روزانه  2192  دانشگاه سمنان  8  -  
  روزانه  2193  دانشگاه فردوسي مشهد  9  -  
  روزانه  2194  دانشگاه كاشان  5  -  

  شبانه  2195  )س(دانشگاه الزهرا  6  -  فقط زن
  شبانه  2196  دانشگاه تهران  9  -  
  شبانه  2197  دانشگاه سمنان  9  -  
  شبانه  2198  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  شبانه  2199  دانشگاه كاشان  2  -  

  )1كد گرايش  (ابراهيمي اديان -1114
  غيرانتفاعي  3565  )غيرانتفاعي( قم –ديان و مذاهب  ادانشگاه  15  -   شرايط در انتهاي دفترچه–با ضرايب اديان و عرفان 

  )1كد گرايش  (غير ابراهيمي اديان -1114
  غيرانتفاعي  3566  )غيرانتفاعي( قم – اديان و مذاهب دانشگاه  15  -   شرايط در انتهاي دفترچه–با ضرايب اديان و عرفان 

  )2كد گرايش (تمدن ملل اسالمي  تاريخ و -معارف اسالمي   الهيات و-1114
  روزانه  2200  )س(دانشگاه الزهرا  8  -  فقط زن

  روزانه  2201  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  2  -  
  روزانه  2202  دانشگاه تهران  8  -  
  روزانه  2203  دانشگاه فردوسي مشهد  9  -  

  شبانه  2204  )س(دانشگاه الزهرا  4  -  فقط زن
  شبانه  2205  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  4  -  
  شبانه  2206  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  12  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  2207  دانشگاه تهران  9  -  
  شبانه  2208  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  

  )2كد گرايش (تمدن اسالمي   تاريخ فرهنگ و-1114
  ي و تمدن ملل اسالمخيبا ضرايب تار  روزانه  2209  جاندانشگاه زن  10  -
  شبانه  2210  دانشگاه زنجان  2  -

  )3كد گرايش ( عرفان اسالمي -1114
  روزانه  2211  و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني   6  -  شرايط در انتهاي دفترچه

  روزانه  2212  دانشگاه سمنان  8  -  
  روزانه  2213  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  11  -  

  شبانه  2214  و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني   4  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  شبانه  2215  دانشگاه سمنان  9  -  

  )3كد گرايش  (تصوف و عرفان اسالمي -1114
  غيرانتفاعي  3567  )غيرانتفاعي( قم – اديان و مذاهب دانشگاه  15  -   شرايط در انتهاي دفترچه–ب عرفان اسالمي با ضراي

  )1كد گرايش (فقه شافعي  -معارف اسالمي   الهيات و-1115
  روزانه  2216  دانشگاه تهران  8  -
  فقط براي اهل تسنن  روزانه  2217  دانشگاه كردستان  8  -
  شبانه  2218  دانشگاه تهران  9  -

  )1كد گرايش (حقوق خصوصي اسالمي   فقه مقارن و-1115
  روزانه  2219  دانشگاه مذاهب اسالمي  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط براي اهل تسنن-با ضرايب فقه شافعي-فقط زن



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  30صفحه   1جدول شماره 
 

  )1كد گرايش (حقوق خصوصي اسالمي   فقه مقارن و-1115ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا ام دانشگاه ن
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  2220  دانشگاه مذاهب اسالمي  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط براي اهل تسنن-با ضرايب فقه شافعي-فقط مرد
  )1كد گرايش (حقوق عمومي اسالمي   فقه مقارن و-1115

  روزانه  2221  دانشگاه مذاهب اسالمي  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط براي اهل تسنن-با ضرايب فقه شافعي-فقط زن
  روزانه  2222  دانشگاه مذاهب اسالمي  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط براي اهل تسنن-يب فقه شافعيبا ضرا-فقط مرد

  )1كد گرايش (حقوق جزاي اسالمي   فقه مقارن و-1115
  روزانه  2223  دانشگاه مذاهب اسالمي  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط براي اهل تسنن-با ضرايب فقه شافعي-فقط زن
  روزانه  2224  دانشگاه مذاهب اسالمي  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط براي اهل تسنن-با ضرايب فقه شافعي-فقط مرد

  )1كد گرايش ( فلسفه -1116
  روزانه  2225  دانشگاه اصفهان  19  -  گرايش فلسفه غرب
  روزانه  2226  دانشگاه اصفهان  4  -  شيوه آموزش محور-گرايش فلسفه غرب

  روزانه  2227  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  2  -  
  روزانه  2228  دانشگاه تبريز  8  -   فلسفه غربشيگرا

  روزانه  2229  دانشگاه تهران  12  -  
  روزانه  2230  دانشگاه تهران  6  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص

  روزانه  2231  دانشگاه شهيد بهشتي  12  -  
  روزانه  2232  دانشگاه شهيدمطهري  4  -   در انتهاي دفترچهشرايط-حكمت اسالمي التحصيلي فلسفه و مدرك فارغ-فلسفه وحكمت اسالمي

  روزانه  2233  دوسي مشهددانشگاه فر  9  -  
  شبانه  2234  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  4  -  
  شبانه  2235  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  12  -   آموزش محوروهيش

  شبانه  2236  دانشگاه تبريز  4  -   فلسفه غربشيگرا
  شبانه  2237  دانشگاه تهران  6  -  م مجتمع آموزش عالي قليمحل تحص

  شبانه  2238  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  غيرانتفاعي  2239  )غيرانتفاعي(قم -دانشگاه مفيد  19  -  شرايط در انتهاي دفترچه-متمركز

  غيرانتفاعي  2240  )غيرانتفاعي(قم -دانشگاه مفيد  6  -  شرايط در انتهاي دفترچه-نيمه متمركز
  )1كد گرايش ( فلسفه تطبيقي -1116

  روزانه  2241  دانشگاه تبريز  8  -  با ضرايب فلسفه
  شبانه  2242  دانشگاه تبريز  4  -  با ضرايب فلسفه

  )2كد گرايش (منطق  - فلسفه -1116
  روزانه  2243  دانشگاه اصفهان  -  5  

  روزانه  2244  دانشگاه اصفهان  -  12  شيوه آموزش محور
  روزانه  2245  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  2246  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  

  شبانه  2247  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور
  )3كد گرايش ( فلسفه دين -1116

  روزانه  2248  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  2249  دانشگاه تهران  6  -   مجتمع آموزش عالي قمليصمحل تح

  روزانه  2250   زنجاندانشگاه  -  10  
  روزانه  2251  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  
  شبانه  2252  دانشگاه تهران  8  -  

  شبانه  2253  دانشگاه تهران  6  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص
  شبانه  2254  دانشگاه زنجان  -  2  
  شبانه  2255  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -   آموزش محوروهيش

  غيرانتفاعي  2256  )غيرانتفاعي(قم -)ع(دانشگاه باقرالعلوم   12  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط مرد
  غيرانتفاعي  2257  )غيرانتفاعي(قم -دانشگاه مفيد  19  -  فترچهشرايط در انتهاي د-متمركز

  غيرانتفاعي  2258  )غيرانتفاعي(قم -دانشگاه مفيد  6  -  شرايط در انتهاي دفترچه-نيمه متمركز
  )4كد گرايش ( اخالق -1116

  روزانه  2259  دانشگاه زنجان  10  -  گرايش فلسفه اخالق
  روزانه  2260  دانشگاه قم  5  -  فقط زن-گرايش اخالق اسالمي
  روزانه  2261  دانشگاه قم  5  -  فقط مرد-گرايش اخالق اسالمي
  روزانه  2262  دانشگاه قم  8  -  فقط زن-گرايش فلسفه اخالق
  روزانه  2263  دانشگاه قم  8  -  فقط مرد-گرايش فلسفه اخالق

  شبانه  2264  دانشگاه زنجان  2  -  ش فلسفه اخالقگراي
  شبانه  2265  دانشگاه قم  5  -  فقط زن-گرايش اخالق اسالمي
  شبانه  2266  دانشگاه قم  5  -  فقط مرد-گرايش اخالق اسالمي
  شبانه  2267  دانشگاه قم  5  -  فقط زن-گرايش فلسفه اخالق
  شبانه  2268  دانشگاه قم  5  -  فقط مرد-گرايش فلسفه اخالق

  پيام نور  2269  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  ي اخالق اسالمشيگرا
  پيام نور  2270  كز تهراندانشگاه پيام نور مر  19  -   فلسفه اخالقشيگرا
  پيام نور  2271  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -   آموزش محوروهيش-ي اخالق اسالمشيگرا
  پيام نور  2272  راندانشگاه پيام نور مركز ته  25  -  شيوه آموزش محور- فلسفه اخالقشيگرا
  پيام نور  2273  دانشگاه پيام نور مركز قم  12  -  ي اخالق اسالمشيگرا
  پيام نور  2274  دانشگاه پيام نور مركز قم  12  -   فلسفه اخالقشيگرا
  پيام نور  2275  دانشگاه پيام نور مركز قم  12  -   آموزش محوروهيش-ي اخالق اسالمشيگرا
  پيام نور  2276  دانشگاه پيام نور مركز قم  12  -  شيوه آموزش محور- فلسفه اخالقشيگرا
 گـروه   يسـو  گذراندن دروس مشخص شـده از     - آموزش محور  وهيش-ي اخالق اسالم  شيگرا

  مجازي  2277  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -   نامهاني پاي به جايآموزش



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  31صفحه   1جدول شماره 
 

  )4كد گرايش ( اخالق -1116ه كد ادام
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

 گـروه   يسـو   مـشخص شـده از     گذراندن دروس - آموزش محور  وهيش- فلسفه اخالق  شيگرا
  مجازي  2278  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -   نامهاني پاي به جايآموزش
 گـروه   يسـو  گذراندن دروس مشخص شـده از     - آموزش محور  وهيش-ي اخالق اسالم  شيگرا

  مجازي  2279  دانشگاه پيام نور مركز قم  25  -   نامهاني پاي به جايآموزش
 گـروه   يسـو  گذراندن دروس مـشخص شـده از      - آموزش محور  وهيش- فلسفه اخالق  شيگرا

  مجازي  2280  دانشگاه پيام نور مركز قم  25  -   نامهاني پاي به جايآموزش
  )1كد گرايش (برنامه ريزي آموزشي  - علوم تربيتي -1117

  روزانه  2281  دانشگاه اصفهان  14  -  
  روزانه  2282  دانشگاه اصفهان  6  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  2283  دانشگاه شاهد  8  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  روزانه  2284  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  
  روزانه  2285  دانشگاه كردستان  15  -  
  روزانه  2286  دانشگاه كردستان  8  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  2287  بابلسر-دانشگاه مازندران  10  -  

  شبانه  2288  دانشگاه شاهد  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  شبانه  2289  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  موزش محور آوهيش
  شبانه  2290  بابلسر-راندانشگاه مازند  5  -  

  )2كد گرايش (برنامه ريزي درسي  - علوم تربيتي -1117
  روزانه  2291  )س(دانشگاه الزهرا  -  8  فقط زن

  روزانه  2292  مدانه-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  
  روزانه  2293  دانشگاه بيرجند  9  -  
  روزانه  2294  دانشگاه تبريز  12  -  

  روزانه  2295  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  14  -  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش و پرورش
  وزانهر  2296  دانشگاه تربيت معلم تهران  15  -   كرجليمحل تحص

  روزانه  2297  دانشگاه شاهد  8  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  روزانه  2298  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  
  روزانه  2299  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  
  روزانه  2300  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  
  روزانه  2301  دانشگاه كاشان  8  -  

  شبانه  2302  )س(دانشگاه الزهرا  -  6  فقط زن
  شبانه  2303  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  
  شبانه  2304  دانشگاه بيرجند  4  -  
  شبانه  2305  دانشگاه تبريز  6  -  
  شبانه  2306  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  4  -  

  شبانه  2307  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور- تهرانليمحل تحص
  شبانه  2308  دانشگاه شاهد  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه

  شبانه  2309  باييدانشگاه عالمه طباط  20  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2310  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  شبانه  2311  دانشگاه كاشان  4  -  
  پيام نور  2312  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  19  -  

  پيام نور  2313  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  2314  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  

  پيام نور  2315  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور
  يام نورپ  2316  )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران   19  -  

  پيام نور  2317  )حد ريوا(دانشگاه پيام نور مركز تهران   25  -  شيوه آموزش محور
  )3كد گرايش (پرورش  فلسفه آموزش و  تاريخ و-1117

  روزانه  2318  دانشگاه اصفهان  11  -  
  روزانه  2319  دانشگاه اصفهان  8  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  2320  )س(دانشگاه الزهرا  6  -  فقط زن
  روزانه  2321  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  تعليم و تربيت اسالميگرايش 

  روزانه  2322  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  2323  دانشگاه تربيت معلم تهران  15  -   كرجليمحل تحص

  روزانه  2324  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  2325  دانشگاه شاهد  8  -  شرايط در انتهاي دفترچه

  وزانهر  2326  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  گرايش تعليم و تربيت اسالمي
  روزانه  2327  دانشگاه شهيد چمران اهواز  8  -  

  روزانه  2328  دانشگاه شيراز  15  -  گرايش تعليم و تربيت اسالمي
  روزانه  2329  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -   و تربيت اسالميگرايش تعليم

  روزانه  2330  بابلسر-ه مازندراندانشگا  9  -  
  شبانه  2331  )س(دانشگاه الزهرا  6  -  فقط زن

  شبانه  2332  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  2  -  ي اسالمتي وتربمي تعلشيگرا
  شبانه  2333  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور- تهرانليمحل تحص

  شبانه  2334  دانشگاه تهران  6  -  
  شبانه  2335  دانشگاه تهران  15  -  شهريه بعهده داوطلب -پرورش پيماني آموزش و ويژه شاغلين رسمي و

  شبانه  2336  دانشگاه شاهد  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  شبانه  2337  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  تربيت اسالمي گرايش تعليم و



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  32صفحه   1جدول شماره 
 

  )3كد گرايش (پرورش  فلسفه آموزش و  تاريخ و-1117ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  حصيلت

  دوره

  شبانه  2338  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  2339  دانشگاه شيراز  4  -  تربيت اسالمي گرايش تعليم و
  شبانه  2340  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور-تربيت اسالمي گرايش تعليم و

  شبانه  2341  بابلسر-دانشگاه مازندران  4  -  
  شبانه  2342  دانشگاه مالير  15  -   اسالميتي و تربمي تعلشيگرا
  پيام نور  2343  اراكدانشگاه پيام نور مركز   19  -  ي اسالمتي و تربمي تعلشيگرا
  پيام نور  2344  دانشگاه پيام نور مركز اراك  25  -   آموزش محوروهيش-ي اسالمتي و تربمي تعلشيگرا

  پيام نور  2345  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  گرايش تعليم و تربيت اسالمي
  پيام نور  2346  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -   آموزش محوروهيش-گرايش تعليم و تربيت اسالمي
  پيام نور  2347  دانشگاه پيام نور مركز خوي  19  -  گرايش تعليم و تربيت اسالمي
  پيام نور  2348  دانشگاه پيام نور مركز خوي  25  -   آموزش محوروهيش-گرايش تعليم و تربيت اسالمي
  پيام نور  2349  دانشگاه پيام نور مركز همدان  19  -  گرايش تعليم و تربيت اسالمي
  پيام نور  2350  دانشگاه پيام نور مركز همدان  25  -   آموزش محوروهيش-گرايش تعليم و تربيت اسالمي

  مجازي  2351  دانشگاه پيام نور مركز اراك  25  -
  مجازي  2352  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -
  مجازي  2353  دانشگاه پيام نور مركز خوي  25  -

 يسـو  گذراندن دروس مشخص شده از    - آموزش محور  وهيش-ي اسالم تي و ترب  مي تعل شيگرا
   نامهاني پاي به جايگروه آموزش

  مجازي  2354  دانشگاه پيام نور مركز همدان  25  -
  )4كد گرايش ( مديريت آموزشي -1117

  روزانه  2355  دانشگاه اروميه  14  -  
  روزانه  2356  دانشگاه اصفهان  10  -  

  روزانه  2357  دانشگاه اصفهان  9  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2358  )س(دانشگاه الزهرا  8  -  فقط زن
  روزانه  2359  )س(دانشگاه الزهرا  6  -   آموزش محوروهيش-فقط زن
  روزانه  2360  )ع(م صادق دانشگاه اما  18  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط زن

  روزانه  2361  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  
  روزانه  2362  دانشگاه بيرجند  6  -  

  روزانه  2363  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  8  -  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش و پرورش
  روزانه  2364  دانشگاه تربيت معلم تهران  15  -   كرجليمحل تحص

  روزانه  2365  دانشگاه تهران  10  -  
  روزانه  2366  دانشگاه سمنان  9  -  
  هروزان  2367  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  
  روزانه  2368  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  
  روزانه  2369  دانشگاه شيراز  15  -  
  روزانه  2370  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  
  روزانه  2371  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  
  روزانه  2372  دانشگاه كردستان  8  -  
  روزانه  2373  دانشگاه كردستان  8  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  2374  دانشگاه اروميه  5  -  

  شبانه  2375  )س(دانشگاه الزهرا  5  -  فقط زن
  شبانه  2376  )س(دانشگاه الزهرا  5  -   آموزش محوروهيش-فقط زن

  شبانه  2377  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  
  شبانه  2378  دانشگاه بيرجند  1  -  
  شبانه  2379  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  2  -  

  شبانه  2380  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور- تهرانليمحل تحص
  شبانه  2381  دانشگاه تهران  5  -  

  شبانه  2382  دانشگاه تهران  15  -  شهريه بعهده داوطلب -پرورش پيماني آموزش و ويژه شاغلين رسمي و
  شبانه  2383  ه سمناندانشگا  6  -  
  شبانه  2384  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  25  -  
  شبانه  2385  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  
  شبانه  2386  يرازدانشگاه ش  2  -  

  شبانه  2387  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2388  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  

  نيمه حضوري  2389  دانشگاه اروميه  19  -  آموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه محل تحصيل مركز
  رپيام نو  2390  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  

  پيام نور  2391  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور
  )4كد گرايش ( آموزش و بهسازي منابع انساني -1117

  روزانه  2392  دانشگاه شهيد بهشتي  12  -  يزش آموتيريبا ضرايب مد
  )5كد گرايش (آموزش بزرگساالن  - علوم تربيتي -1117

  روزانه  2393  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  2394  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  
  شبانه  2395  دانشگاه تهران  5  -  

  شبانه  2396  دانشگاه تهران  15  -   شهريه بعهده داوطلب-ويژه شاغلين رسمي و پيماني آموزش و پرورش
  )6كد گرايش ( تحقيقات آموزشي -1117

  روزانه  2397  تبريز-ندانشگاه تربيت معلم آذربايجا  8  -  
  روزانه  2398  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  6  -  
  روزانه  2399  دانشگاه شهيد چمران اهواز  8  -  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  33صفحه   1جدول شماره 
 

  )6كد گرايش ( تحقيقات آموزشي -1117ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  2400  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  
  روزانه  2401  بندرعباس- هرمزگاندانشگاه  5  -  
  شبانه  2402  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  1  -  
  شبانه  2403  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  6  -  
  شبانه  2404  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  10  -  
  شبانه  2405  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  2406  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  شبانه  2407  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  2  -  

  )7كد گرايش (تكنولوژي آموزشي  - علوم تربيتي -1117
  روزانه  2408  دانشگاه اراك  5  -  
  روزانه  2409  مه طباطباييدانشگاه عال  14  -  
  شبانه  2410  دانشگاه اراك  2  -  

  شبانه  2411  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور- تهرانليتحصمحل 
  شبانه  2412  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور

  )8كد گرايش (برنامه ريزي آموزش عالي   مديريت و-1117
  روزانه  2413  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  

  )1كد گرايش (آموزش كودكان استثنايي   روانشناسي و-1118
  روزانه  2414  دانشگاه اصفهان  10  -  

  روزانه  2415  دانشگاه اصفهان  9  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2416  دانشگاه تهران  9  -  
  روزانه  2417  دانشگاه شيراز  12  -  
  روزانه  2418  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  
  روزانه  2419  توانبخشي تهران بهزيستي ودانشگاه علوم   8  -  
  شبانه  2420  دانشگاه تهران  6  -  

  شبانه  2421  دانشگاه تهران  15  -   شهريه بعهده داوطلب-ويژه شاغلين رسمي و پيماني آموزش و پرورش
  شبانه  2422  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  2423  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور
  )2كد گرايش ( روانشناسي تربيتي -1118

  روزانه  2424  دانشگاه اروميه  10  -  
  روزانه  2425  )س(دانشگاه الزهرا  10  -  فقط زن
  روزانه  2426  )س(دانشگاه الزهرا  6  -   آموزش محوروهيش-فقط زن

  روزانه  2427  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  8  -  
  روزانه  2428  دانشگاه بيرجند  10  -  
  روزانه  2429  دانشگاه تبريز  12  -  

  روزانه  2430  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  11  -  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش و پرورش
  روزانه  2431  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  8  -  

  روزانه  2432  دانشگاه تربيت معلم تهران  10  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  2433  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  2434  دانشگاه سمنان  11  -  
  روزانه  2435  شهيد بهشتيدانشگاه   8  -  
  روزانه  2436  دانشگاه شهيد چمران اهواز  12  -  
  روزانه  2437  دانشگاه شيراز  19  -  
  روزانه  2438  ييدانشگاه عالمه طباطبا  14  -  
  روزانه  2439  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  
  روزانه  2440  دانشگاه يزد  10  -  
  شبانه  2441  دانشگاه اروميه  5  -  

  شبانه  2442  )س(دانشگاه الزهرا  5  -  فقط زن
  شبانه  2443  )س(دانشگاه الزهرا  4  -   آموزش محوروهيش-فقط زن

  شبانه  2444  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  
  شبانه  2445  دانشگاه بيرجند  2  -  
  شبانه  2446  دانشگاه تبريز  6  -  
  شبانه  2447  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  4  -  

  شبانه  2448  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور- تهرانليمحل تحص
  شبانه  2449  دانشگاه تهران  5  -  

  شبانه  2450  دانشگاه تهران  15  -   شهريه بعهده داوطلب-ويژه شاغلين رسمي و پيماني آموزش و پرورش
  شبانه  2451  دانشگاه سمنان  6  -  
  شبانه  2452  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  
  شبانه  2453  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  2454  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  2455  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2456  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  شبانه  2457  دانشگاه كاشان  8  -  
  شبانه  2458  دانشگاه يزد  9  -  

  )3كد گرايش (راهنمايي   مشاوره و-1118
  روزانه  2459  )س(دانشگاه الزهرا  8  -  فقط زن
  شبانه  2460  )س(دانشگاه الزهرا  5  -  فقط زن



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  34صفحه   1جدول شماره 
 

  )4كد گرايش ( مشاوره -1118
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  وزانهر  2461  دانشگاه اصفهان  10  -  گرايش مشاوره خانواده
  روزانه  2462  دانشگاه اصفهان  5  -  گرايش مشاوره شغلي

  روزانه  2463  دانشگاه اصفهان  9  -  شيوه آموزش محور-گرايش مشاوره خانواده
  روزانه  2464  دانشگاه اصفهان  12  -  شيوه آموزش محور-گرايش مشاوره شغلي

  روزانه  2465  دانشگاه تربيت معلم تهران  10  -   كرجليمحل تحص-گرايش مشاوره خانواده
  روزانه  2466  دانشگاه تهران  5  -  هگرايش مشاوره خانواد

  روزانه  2467  ندانشگاه تهرا  5  -   مشاوره مدرسهشيگرا
  روزانه  2468  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  گرايش مشاوره خانواده

  روزانه  2469  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -   مشاوره مدرسهشيگرا
  روزانه  2470  دانشگاه شهيد چمران اهواز  10  -  گرايش مشاوره خانواده
  روزانه  2471  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  گرايش مشاوره خانواده
  روزانه  2472  يدانشگاه عالمه طباطباي  14  -  گرايش مشاوره شغلي
  روزانه  2473  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  گرايش مشاوره مدرسه

  روزانه  2474  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  ي مشاوره توانبخششيگرا
  روزانه  2475  توانبخشي تهران دانشگاه علوم بهزيستي و  6  -  ي مشاوره توانبخششيگرا
  روزانه  2476  توانبخشي تهران دانشگاه علوم بهزيستي و  6  -  انواده مشاوره خشيگرا

  روزانه  2477  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  گرايش مشاوره خانواده
  وزانهر  2478  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  5  -  گرايش مشاوره خانواده

  شبانه  2479  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور- تهرانليمحل تحص- مشاوره خانوادهشيگرا
  شبانه  2480  دانشگاه تهران  5  -  گرايش مشاوره خانواده
شـهريه بعهـده    -پـرورش  پيمـاني آمـوزش و    و  ويژه شاغلين رسـمي     -گرايش مشاوره مدرسه  

  شبانه  2481  دانشگاه تهران  15  -  داوطلب
ه شـهريه بعهـد   -پـرورش  پيمـاني آمـوزش و     ويژه شاغلين رسمي و   - مشاوره خانواده  شيگرا

  شبانه  2482  دانشگاه تهران  15  -  داوطلب
  شبانه  2483  اه تهراندانشگ  5  -   مشاوره مدرسهشيگرا
  شبانه  2484  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -   مشاوره خانوادهشيگرا
  شبانه  2485  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -   مشاوره مدرسهشيگرا

  شبانه  2486  دانشگاه شهيد چمران اهواز  5  -  گرايش مشاوره خانواده
  شبانه  2487  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور-گرايش مشاوره خانواده
  شبانه  2488  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور-گرايش مشاوره شغلي
  شبانه  2489  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور-گرايش مشاوره مدرسه

  شبانه  2490  شگاه عالمه طباطباييدان  20  -   آموزش محوروهيش- ي  مشاوره توانبخششيگرا
  شبانه  2491  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  گرايش مشاوره خانواده
  شبانه  2492  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  2  -  گرايش مشاوره خانواده
  نيمه حضوري  2493  دانشگاه عالمه طباطبايي  25  -  تخصصي دانشگاه محل تحصيل مركز آموزشهاي نيمه حضوري و-گرايش مشاوره مدرسه

-تخصصي دانـشگاه   محل تحصيل مركز آموزشهاي نيمه حضوري و      -گرايش  مشاوره مدرسه   
  نيمه حضوري  2494  دانشگاه عالمه طباطبايي  25  -  شيوه آموزش محور

  )1كد گرايش (اطالع رساني   علوم كتابداري و-1119
  روزانه  2495  دانشگاه اصفهان  11  -  

  روزانه  2496  دانشگاه اصفهان  8  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2497  )س(دانشگاه الزهرا  10  -  فقط زن

  روزانه  2498  دانشگاه بيرجند  6  -  
  روزانه  2499  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  

  روزانه  2500  دانشگاه تربيت معلم تهران  15  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  2501  دانشگاه تهران  6  -  

  روزانه  2502  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  روزانه  2503  دانشگاه شهيد چمران اهواز  6  -  

  روزانه  2504  دانشگاه شهيد چمران اهواز  6  -  هاي دانشگاهي گرايش كتابخانه
  روزانه  2505  دانشگاه شيراز  14  -  
  روزانه  2506  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  
  روزانه  2507  دانشگاه فردوسي مشهد  9  -  

  روزانه  2508  دانشگاه قم  6  -  فقط زن
  شبانه  2509  )س(دانشگاه الزهرا  5  -  فقط زن

  شبانه  2510  دانشگاه بيرجند  1  -  
  شبانه  2511  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -   آموزش محوروهيش- تهران ليمحل تحص

  شبانه  2512  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  2513  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط در انتهاي دفترچه

  شبانه  2514  دانشگاه شهيد چمران اهواز  1  -  
  شبانه  2515  دانشگاه شهيد چمران اهواز  1  -  هاي دانشگاهي گرايش كتابخانه

  شبانه  2516  دانشگاه شيراز  2  -  
  شبانه  2517  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  2518  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  شبانه  2519  دانشگاه قم  4  -  فقط زن

  پيام نور  2520  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  19  -  
  پيام نور  2521  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  25  -  وزش محورشيوه آم

  غيرانتفاعي  2522  )غيرانتفاعي(مشهد -)ع(دانشگاه امام رضا  7  -  فقط زن-گرايش اطالع رساني



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  35صفحه   1جدول شماره 
 

  )1يش كد گرا(اطالع رساني   علوم كتابداري و-1119ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  غيرانتفاعي  2523  )غيرانتفاعي(مشهد -)ع(دانشگاه امام رضا  12  -  فقط مرد-گرايش اطالع رساني
  مجازي  2524  دانشگاه اصفهان  38  -  شيوه آموزش محور

  مجازي  2525  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  25  -  نامه اني پاي به جاي گروه آموزشيسو گذراندن دروس مشخص شده از- آموزش محوروهيش
  )1كد گرايش ( علم سنجي -1119

  روزانه  2526  دانشگاه تهران  6  -  با ضرايب علوم كتابداري و اطالع رساني
  روزانه  2527  دانشگاه شاهد  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه-اطالع رساني با ضرايب علوم كتابداري و

  شبانه  2528  دانشگاه تهران  4  -  با ضرايب علوم كتابداري و اطالع رساني
  شبانه  2529  دانشگاه شاهد  2  -  شرايط در انتهاي دفترچه-اطالع رساني با ضرايب علوم كتابداري و

  )1كد گرايش ( آموزش زبان فرانسه -1120
  روزانه  2530  دانشگاه اصفهان  5  -  

  روزانه  2531  دانشگاه اصفهان  12  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2532  دانشگاه تربيت مدرس  9  -  

  )2كد گرايش (ادبيات فرانسه   زبان و-1120
  روزانه  2533  دانشگاه اصفهان  10  -  

  روزانه  2534  دانشگاه اصفهان  9  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2535  ه تبريزدانشگا  6  -  
  روزانه  2536  دانشگاه تهران  8  -  
  روزانه  2537  دانشگاه شهيد بهشتي  9  -  
  روزانه  2538  دانشگاه شهيد چمران اهواز  10  -  
  روزانه  2539  دانشگاه فردوسي مشهد  9  -  
  شبانه  2540  دانشگاه تبريز  5  -  
  شبانه  2541  دانشگاه تهران  8  -  
  شبانه  2542  دانشگاه شهيد بهشتي  1  -  
  شبانه  2543  دانشگاه شهيد چمران اهواز  5  -  
  شبانه  2544  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  

  )3كد گرايش ( مترجمي زبان فرانسه -1120
  روزانه  2545  دانشگاه اصفهان  9  -  

  روزانه  2546  دانشگاه اصفهان  10  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2547  )س(دانشگاه الزهرا  8  -  فقط زن

  روزانه  2548  دانشگاه تربيت مدرس  9  -  
  روزانه  2549  دانشگاه تهران  -  6  
  روزانه  2550  دانشگاه شهيد بهشتي  9  -  
  روزانه  2551  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  
  شبانه  2552  دانشگاه تهران  -  6  
  شبانه  2553  دانشگاه شهيد بهشتي  1  -  

  شبانه  2554  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور
  )1گرايش كد ( آموزش زبان انگليسي -1121

  روزانه  2555  دانشگاه اراك  5  -  همكاري دانشگاه تربيت مدرس با
  روزانه  2556  دانشگاه اروميه  11  -  
  روزانه  2557  دانشگاه اصفهان  12  -  

  روزانه  2558  دانشگاه اصفهان  6  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2559  )س(دانشگاه الزهرا  8  -  فقط زن

  انهروز  2560  دانشگاه ايالم  10  -  
  روزانه  2561  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  10  -  
  روزانه  2562  دانشگاه تبريز  6  -  

  روزانه  2563  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  10  -   آموزش و پرورشويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت
  روزانه  2564  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  2565  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  6  -  

  روزانه  2566  دانشگاه تربيت معلم تهران  12  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  2567  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  5  -  
  روزانه  2568  دانشگاه تهران  8  -  
  روزانه  2569  دانشگاه رازي كرمانشاه  5  -  
  روزانه  2570  دانشگاه زنجان  10  -  
  روزانه  2571  دانشگاه سمنان  8  -  
  روزانه  2572  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  12  -  
  روزانه  2573  دانشگاه شهركرد  10  -  
  روزانه  2574  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  
  روزانه  2575  دانشگاه شهيد چمران اهواز  10  -  
  روزانه  2576  ه شيرازدانشگا  15  -  
  روزانه  2577  دانشگاه صنعتي شريف  8  -  
  روزانه  2578  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  
  روزانه  2579  دريانوردي چابهار دانشگاه علوم دريايي و  15  -  
  روزانه  2580  دانشگاه فردوسي مشهد  12  -  
  روزانه  2581  دانشگاه كاشان  10  -  
  روزانه  2582  رشت-دانشگاه گيالن  8  -  
  روزانه  2583  بابلسر-دانشگاه مازندران  8  -  
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  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  36صفحه   1جدول شماره 
 

  )1كد گرايش ( انگليسي  آموزش زبان-1121ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  2584  دانشگاه ياسوج  5  -  
  روزانه  2585  دانشگاه يزد  18  -  
  روزانه  2586  مجتمع آموزش عالي ايرانشهر  5  -  
  شبانه  2587  دانشگاه اراك  2  -  همكاري دانشگاه تربيت مدرس با
  شبانه  2588  دانشگاه اروميه  4  -  

  شبانه  2589  )س(دانشگاه الزهرا  2  -  فقط زن
  شبانه  2590  دانشگاه ايالم  5  -  
  شبانه  2591  دانشگاه تبريز  5  -  
  شبانه  2592  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  4  -  
  شبانه  2593  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  1  -  

  شبانه  2594  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  موزش محورشيوه آ- تهرانليمحل تحص
  شبانه  2595  يت معلم سبزواردانشگاه ترب  2  -  
  شبانه  2596  دانشگاه تهران  8  -  
  شبانه  2597  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  
  شبانه  2598  دانشگاه زنجان  2  -  
  شبانه  2599  دانشگاه سمنان  6  -  
  شبانه  2600  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  12  -  
  شبانه  2601  دانشگاه شهركرد  9  -  
  شبانه  2602  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  
  بانهش  2603  دانشگاه شهيد چمران اهواز  5  -  
  شبانه  2604  دانشگاه شيراز  2  -  
  شبانه  2605  دانشگاه صنعتي شريف  4  -  

  شبانه  2606  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2607  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  
  شبانه  2608  دانشگاه كاشان  4  -  
  شبانه  2609  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  
  شبانه  2610  بابلسر-دانشگاه مازندران  4  -  
  شبانه  2611  دانشگاه ياسوج  5  -  
  شبانه  2612  دانشگاه يزد  12  -  
  شبانه  2613  مجتمع آموزش عالي ايرانشهر  5  -  

  پيام نور  2614  )واحد قشم(انشگاه پيام نور مركز بندرعباس د  19  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  2615  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  

  پيام نور  2616  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  2617  دانشگاه پيام نور مركز رشت  19  -  

  پيام نور  2618  دانشگاه پيام نور مركز رشت  25  -  ورشيوه آموزش مح
  پيام نور  2619  نور مركز قمدانشگاه پيام   19  -  
  غيرانتفاعي  2620  )غيرانتفاعي(اصفهان -دانشگاه شيخ بهايي   19  -  
  غيرانتفاعي  2621  قزوين-مؤسسه غيرانتفاعي دانش البرز  19  -  
  غيرانتفاعي  2622  مؤسسه غيرانتفاعي كرمان  19  -  

   نامهاني پاي به جاي گروه آموزشي ازسوگذراندن دروس مشخص شده- آموزش محوروهيش  مجازي  2623  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -
  مجازي  2624  دانشگاه پيام نور مركز رشت  25  -

  مجازي  3568  رشت-دانشگاه گيالن  50  -   آموزش محوروهيش
  الملل بين  2625  گاه تبريزدانش  -  38  ارس الملل دانشگاه واقع در بين  واحدليمحل تحص

  الملل بين  2626  دانشگاه تهران  25  -  جزيره كيش  واقع دريالملل محل تحصيل واحد بين
  الملل بين  2627  هدانزا-دانشگاه سيستان و بلوچستان  38  -  الملل چابهار بين  واحدليمحل تحص

  الملل بين  2628  رشت-دانشگاه گيالن  31  -  انزلي منطقه آزاد بندر الملل دانشگاه واقع در بين محل تحصيل واحد
  الملل بين  2629  رشت-دانشگاه گيالن  38  -  يالملل دانشگاه واقع در منطقه آزاد بندر انزل  واحد بينلي محل تحص- آموزش محوروهيش

  )2كد گرايش (ادبيات انگليسي   زبان و-1121
  روزانه  2630  دانشگاه اصفهان  5  -  

  روزانه  2631  دانشگاه اصفهان  12  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2632  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  6  -  

  روزانه  2633  دانشگاه تربيت معلم تهران  12  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  2634  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  2635  دانشگاه شهيد بهشتي  11  -  
  روزانه  2636  دانشگاه شهيد چمران اهواز  8  -  
  روزانه  2637  دانشگاه شيراز  10  -  
  روزانه  2638  رشت-دانشگاه گيالن  8  -  
  روزانه  2639  آباد خرم-دانشگاه لرستان  5  -  
  روزانه  2640  رفسنجان-)عج(دانشگاه وليعصر  8  -  
  شبانه  2641  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  1  -  

  شبانه  2642  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور- تهرانليمحل تحص
  شبانه  2643  دانشگاه تهران  6  -  
  شبانه  2644  دانشگاه شهيد بهشتي  1  -  
  شبانه  2645  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  2646  دانشگاه شيراز  2  -  
  شبانه  2647  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  
  پيام نور  2648  دانشگاه پيام نور مركز اراك  19  -  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  37صفحه   1جدول شماره 
 

  )2كد گرايش (ادبيات انگليسي   زبان و-1121ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  پيام نور  2649  دانشگاه پيام نور مركز اراك  25  -  شيوه آموزش محور
  الملل بين  2650  دانشگاه تهران  25  -  جزيره كيش  واقع دريالملل محل تحصيل واحد بين

  )3كد گرايش ( مترجمي زبان انگليسي -1121
  روزانه  2651   اصفهاندانشگاه  12  -  

  روزانه  2652  دانشگاه اصفهان  6  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2653  دانشگاه بيرجند  11  -  
  روزانه  2654  كرماندانشگاه شهيد باهنر   4  -  
  روزانه  2655  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  
  روزانه  2656  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  
  شبانه  2657  دانشگاه بيرجند  4  -  

  شبانه  2658  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور- تهرانليمحل تحص
  شبانه  2659  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  

  شبانه  2660  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2661  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  

  غيرانتفاعي  2662  )غيرانتفاعي(مشهد -)ع(دانشگاه امام رضا  7  -  فقط زن
  غيرانتفاعي  2663  )غيرانتفاعي(مشهد -)ع(دانشگاه امام رضا  12  -  فقط مرد

  غيرانتفاعي  2664  )غيرانتفاعي(اصفهان -دانشگاه شيخ بهايي   19  -  
  غيرانتفاعي  2665  قزوين-رانتفاعي دانش البرزمؤسسه غي  19  -  

  )1كد گرايش ( آموزش زبان روسي -1122
  روزانه  2666  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  2667  دانشگاه تهران  12  -  
  شبانه  2668  دانشگاه تهران  8  -  

  )2كد گرايش (ادبيات روسي   زبان و-1122
  روزانه  2669  دانشگاه تهران  6  -  
  شبانه  2670  دانشگاه تهران  4  -  

  )1كد گرايش (پرورش تطبيقي  آموزش و - علوم تربيتي -1123
  شبانه  2671  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -   آموزش محوروهيش

  )2كد گرايش (پرورش پيش دبستاني  آموزش و – علوم تربيتي -1123
  روزانه  2672  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  

  شبانه  2673  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور
  )3كد گرايش (پرورش ابتدايي  آموزش و - علوم تربيتي-1123

  نهروزا  2674  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  
  شبانه  2675  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور

  )1كد گرايش ( مترجمي زبان آلماني -1124
  روزانه  2676  دانشگاه تهران  5  -  
  شبانه  2677  دانشگاه تهران  5  -  

  )2كد گرايش ( آموزش زبان آلماني -1124
  روزانه  2678  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  

  )1كد گرايش (بازاريابي جهانگردي  -هانگردي  مديريت ج-1125
  روزانه  2679  دانشگاه سمنان  5  -  
  روزانه  2680  دانشگاه عالمه طباطبايي  15  -  
  شبانه  2681  دانشگاه سمنان  4  -  

  شبانه  2682  ييدانشگاه عالمه طباطبا  20  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  2683  آبيك-مؤسسه غيرانتفاعي آبا  10  -  

  )2كد گرايش (برنامه ريزي توسعه جهانگردي  - مديريت جهانگردي -1125
  روزانه  2684  دانشگاه سمنان  5  -  
  روزانه  2685  دانشگاه عالمه طباطبايي  15  -  
  شبانه  2686  دانشگاه سمنان  4  -  

  شبانه  2687  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  2688  آبيك-مؤسسه غيرانتفاعي آبا  10  -  
  غيرانتفاعي  2689  نور-مؤسسه غيرانتفاعي مازيار  19  -  

  )1كد گرايش ( خصوصي  حقوق-1126
  روزانه  2690  دانشگاه اصفهان  31  -  

  روزانه  2691  دانشگاه اصفهان  6  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2692  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  11  -  
  روزانه  2693  وينقز-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  2  -  
  روزانه  2694  دانشگاه تبريز  9  -  
  روزانه  2695  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  

  روزانه  2696  اندانشگاه تربيت معلم تهر  12  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  2697  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  8  -  
  روزانه  2698  دانشگاه تهران  10  -  

  روزانه  2699  دانشگاه تهران  6  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص
  روزانه  2700  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط در انتهاي دفترچه

  روزانه  2701  دانشگاه شهيد بهشتي  15  -  
  روزانه  2702  دانشگاه شهيدمطهري  4  -  شرايط در انتهاي دفترچه -حقوق اسالمي التحصيلي فقه و مدرك فارغ-حقوق اسالمي فقه و



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  38صفحه   1جدول شماره 
 

  )1كد گرايش (وق خصوصي  حق-1126ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  2703  دانشگاه شيراز  19  -  
  روزانه  2704  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  
  روزانه  2705  دادگستري-اريدانشگاه علوم قضايي وخدمات اد  6  -  

  روزانه  2706  دادگستري-دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري  6  -  شرايط در انتهاي دفترچه-ويژه شاغلين قوه قضائيه
  روزانه  2707  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  

  روزانه  2708  دانشگاه قم  9  -  فقط زن
  نهروزا  2709  دانشگاه قم  9  -  فقط مرد

  روزانه  2710  دانشگاه كاشان  5  -  
  روزانه  2711  رشت-دانشگاه گيالن  9  -  
  روزانه  2712  بابلسر-دانشگاه مازندران  8  -  
  شبانه  2713  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  11  -  
  شبانه  2714  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  4  -  
  شبانه  2715  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  12  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  2716  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  2717  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور- تهرانليمحل تحص
  شبانه  2718  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  4  -  
  شبانه  2719  دانشگاه تهران  -  10  

  شبانه  2720  دانشگاه تهران  6  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص
  شبانه  2721  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط در انتهاي دفترچه

  شبانه  2722  دانشگاه شهيد بهشتي  6  -  
  شبانه  2723  دانشگاه شهيد چمران اهواز  15  -  

  شبانه  2724  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2725  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  

  شبانه  2726  دانشگاه قم  6  -  فقط زن
  شبانه  2727  دانشگاه قم  6  -  فقط مرد

  شبانه  2728  دانشگاه كاشان  2  -  
  شبانه  2729  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  
  شبانه  2730  بابلسر-دانشگاه مازندران  5  -  

  نيمه حضوري  2731  دانشگاه عالمه طباطبايي  25  -  تخصصي دانشگاه محل تحصيل مركز آموزشهاي نيمه حضوري و
  نيمه حضوري  2732  دانشگاه عالمه طباطبايي  25  -  شيوه آموزش محور-تخصصي دانشگاه ه حضوري ومحل تحصيل مركز آموزشهاي نيم

  پيام نور  2733  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  
  پيام نور  2734  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  2735  )غيرانتفاعي( تهران -دانشگاه علم و فرهنگ  19  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران

  غيرانتفاعي  2736  )غيرانتفاعي(قم -دانشگاه مفيد  19  -  شرايط در انتهاي دفترچه-متمركز
  غيرانتفاعي  2737  )غيرانتفاعي(قم -دانشگاه مفيد  6  -  شرايط در انتهاي دفترچه-نيمه متمركز

  نتفاعيغيرا  2738  نور-مؤسسه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  19  -  
  غيرانتفاعي  2739  مؤسسه غيرانتفاعي كار  19  -  نيقزو  واحدليمحل تحص

  مجازي  2740  دانشگاه تربيت مدرس  25  -   آموزش محوروهيش
  مجازي  2741  دانشگاه قم  38  -  شيوه آموزش محور

  مجازي  2742  دانشگاه قم  38  -   آموزش محوروهيش
  مجازي  2743  تهران-طوبي مؤسسه غيرانتفاعي مجازي نور  50  -   آموزش محوروهيش

  الملل بين  2744  دانشگاه تبريز  -  38  ارس الملل دانشگاه واقع در  واحدبينليمحل تحص
  الملل بين  2745  دانشگاه تهران  25  -  جزيره كيش  واقع دريالملل محل تحصيل واحد بين
  الملل بين  2746  رشت-دانشگاه گيالن  31  -  منطقه آزاد بندرانزلي الملل دانشگاه واقع در محل تحصيل واحدبين

  الملل بين  2747  رشت-دانشگاه گيالن  31  -  يالملل دانشگاه واقع در منطقه آزاد بندر انزل  واحد بينلي محل تحص- آموزش محوروهيش
  )2كد گرايش (الملل   حقوق بين-1126

  روزانه  2748  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  2749  دانشگاه تهران  10  -  
  روزانه  2750  دانشگاه شهيد بهشتي  15  -  
  روزانه  2751  دانشگاه شيراز  12  -  
  روزانه  2752  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  

  روزانه  2753  دانشگاه قم  6  -  فقط زن
  روزانه  2754  دانشگاه قم  6  -  فقط مرد

  شبانه  2755  دانشگاه تهران  8  -  
  شبانه  2756  دانشگاه شهيد بهشتي  6  -  
  شبانه  2757   طباطباييدانشگاه عالمه  20  -   آموزش محوروهيش

  شبانه  2758  دانشگاه قم  2  -  فقط زن
  شبانه  2759  دانشگاه قم  2  -   مردفقط

  پيام نور  2760  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  
  پيام نور  2761  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور

  غيرانتفاعي  2762  )غيرانتفاعي(قم -دانشگاه مفيد  19  -  شرايط در انتهاي دفترچه-متمركز
  غيرانتفاعي  2763  )غيرانتفاعي(قم -دانشگاه مفيد  6  -  شرايط در انتهاي دفترچه-نيمه متمركز

  غيرانتفاعي  2764 اصفهان-اصفهاني اشرفي مؤسسه غيرانتفاعي شهيد  25  -  
  مجازي  2765  دانشگاه تربيت مدرس  38  -   آموزش محوروهيش

  الملل بين  2766  دانشگاه تهران  25  -  ه كيشجزير  واقع دريالملل محل تحصيل واحد بين
  الملل بين  2767  رشت-دانشگاه گيالن  31  -  منطقه آزاد بندرانزلي الملل دانشگاه واقع در محل تحصيل واحدبين

  الملل بين  2768  رشت-دانشگاه گيالن  31  -  يالملل دانشگاه واقع در منطقه آزاد بندر انزل حد بين والي محل تحص- آموزش محوروهيش



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  39صفحه   1جدول شماره 
 

  )3كد گرايش (جرم شناسي  و  حقوق جزا-1126
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  2769  دانشگاه اصفهان  15  -  
  روزانه  2770  دانشگاه اصفهان  6  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  2771  دانشگاه تبريز  9  -  
  روزانه  2772  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  2773  دانشگاه تهران  15  -  

  روزانه  2774  دانشگاه تهران  6  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص
  روزانه  2775  دانشگاه شهيد بهشتي  15  -  
  روزانه  2776  دانشگاه شيراز  15  -  
  روزانه  2777  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  
  روزانه  2778  دادگستري-دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري  6  -  

  روزانه  2779  دادگستري-دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري  6  -  شرايط در انتهاي دفترچه-ويژه شاغلين قوه قضائيه
  روزانه  2780  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  

  روزانه  2781  دانشگاه قم  9  -  فقط زن
  روزانه  2782  دانشگاه قم  9  -  فقط مرد

  روزانه  2783  دانشگاه كاشان  5  -  
  روزانه  2784  رشت-دانشگاه گيالن  9  -  
  روزانه  2785  بابلسر-دانشگاه مازندران  6  -  
  شبانه  2786  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  4  -  
  شبانه  2787  قزوين-)ره(المللي امام خميني  اه بيندانشگ  12  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  2788  دانشگاه تبريز  2  -  
  شبانه  2789  دانشگاه تهران  15  -  

  شبانه  2790  دانشگاه تهران  6  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص
  شبانه  2791  دانشگاه شهيد بهشتي  6  -  

  شبانه  2792  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2793  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  

  شبانه  2794  دانشگاه قم  6  -  فقط زن
  شبانه  2795  دانشگاه قم  6  -  فقط مرد

  شبانه  2796   كاشاندانشگاه  2  -  
  شبانه  2797  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  
  شبانه  2798  بابلسر-دانشگاه مازندران  5  -  
  پيام نور  2799  ندانشگاه پيام نور مركز تهرا  19  -  

  پيام نور  2800  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  2801  )واحد كرج(دانشگاه پيام نور مركز تهران   19  -  

  پيام نور  2802  )واحد كرج(دانشگاه پيام نور مركز تهران   25  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  2803  )غيرانتفاعي(قم -دانشگاه مفيد  19  -  در انتهاي دفترچهشرايط -متمركز

  غيرانتفاعي  2804  )غيرانتفاعي(قم -دانشگاه مفيد  6  -  شرايط در انتهاي دفترچه-نيمه متمركز
  غيرانتفاعي  2805  اصفهان-مؤسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني  25  -  
  مجازي  2806  دانشگاه تربيت مدرس  25  -   آموزش محوروهيش

  مجازي  2807  دانشگاه قم  38  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  2808  دانشگاه قم  38  -   آموزش محوروهيش

  )4كد گرايش ( حقوق عمومي -1126
  روزانه  2809  دانشگاه تبريز  9  -  
  روزانه  2810  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  2811  دانشگاه تهران  10  -  

  روزانه  2812  دانشگاه تهران  6  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص
  روزانه  2813  دانشگاه سمنان  8  -  
  روزانه  2814  دانشگاه شهيد بهشتي  15  -  
  روزانه  2815  دانشگاه شيراز  12  -  
  روزانه  2816  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  
  روزانه  2817  بابلسر-دانشگاه مازندران  4  -  
  شبانه  2818  دانشگاه تبريز  2  -  
  شبانه  2819  دانشگاه تهران  8  -  

  شبانه  2820  دانشگاه تهران  6  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص
  شبانه  2821  دانشگاه سمنان  5  -  
  شبانه  2822  دانشگاه شهيد بهشتي  6  -  

  شبانه  2823  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2824  بابلسر-دانشگاه مازندران  2  -  

  الملل بين  2825  دانشگاه تهران  25  -  جزيره كيش  واقع دريالملل محل تحصيل واحد بين
  )4كد گرايش ( حقوق نفت و گاز -1126

  روزانه  2826  دانشگاه تهران  6  -  با ضرايب حقوق عمومي
  شبانه  2827  دانشگاه تهران  6  -  با ضرايب حقوق عمومي

  )5كد گرايش ( حقوق بشر -1126
  روزانه  2828  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  2829  دانشگاه شهيد بهشتي  12  -  
  شبانه  2830  دانشگاه تهران  6  -  
  شبانه  2831  اه شهيد بهشتيدانشگ  6  -  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  40صفحه   1جدول شماره 
 

  )5كد گرايش ( حقوق بشر -1126ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  غيرانتفاعي  2832  )غيرانتفاعي(قم -دانشگاه مفيد  19  -  شرايط در انتهاي دفترچه-متمركز
  غيرانتفاعي  2833  )غيرانتفاعي(قم -دانشگاه مفيد  6  -  شرايط در انتهاي دفترچه-نيمه متمركز

  )6كد گرايش ( حقوق مالكيت فكري -1126
  روزانه  2834  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  هروزان  2835  دانشگاه تهران  9  -  
  روزانه  2836  دانشگاه شهيد بهشتي  12  -  
  روزانه  2837  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  

  روزانه  2838  دانشگاه قم  9  -  فقط زن
  روزانه  2839  دانشگاه قم  9  -  فقط مرد

  شبانه  2840  دانشگاه تهران  -  6  
  شبانه  2841  دانشگاه شهيد بهشتي  6  -  
  شبانه  2842  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -   آموزش محوروهيش

  شبانه  2843  دانشگاه قم  6  -  فقط زن
  شبانه  2844  دانشگاه قم  6  -  فقط مرد

  )7كد گرايش ( حقوق محيط زيست -1126
  روزانه  2845  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  
  شبانه  2846  دانشگاه شهيد بهشتي  5  -  

  )8كد گرايش ( حقوق اقتصادي -1126
  روزانه  2847  دانشگاه شهيد بهشتي  12  -  
  روزانه  2848  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  
  شبانه  2849  دانشگاه شهيد بهشتي  6  -  

  شبانه  2850  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور
  )9كد گرايش (الملل   حقوق تجارت بين-1126

  روزانه  2851  دانشگاه شهيد بهشتي  15  -  
  روزانه  2852  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  
  شبانه  2853  دانشگاه شهيد بهشتي  6  -  

  شبانه  2854  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور
  )10كد گرايش (حقوق   معارف اسالمي و-1126

  روزانه  2855  )ع(دانشگاه امام صادق   18  -  شرايط در انتهاي دفترچه-گرايش حقوق خانواده-فقط زن
  )10كد گرايش ( حقوق خانواده -1126

  روزانه  2856  دادگستري-ه علوم قضايي وخدمات اداريدانشگا  6  -  )حقوق خانواده( حقوق  وي رشته معارف اسالمبيضرا با-فقط مرد
  در طيشرا-)حقوق خانواده ( وقحق  و ي رشته معارف اسالم   بيضرا با-هي قوه قضائ  ني شاغل ژهيو

  روزانه  2857  دادگستري-دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري  6  -   دفترچهيانتها
  )11كد گرايش ( حقوق ارتباطات -1126

  روزانه  2858  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  
  شبانه  2859  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -   آموزش محوروهيش

  )12كد گرايش (المللي   حقوق تجاري اقتصادي بين-1126
  روزانه  2860  دانشگاه تهران  12  -  
  شبانه  2861  دانشگاه تهران  -  12  

  )12كد گرايش ( حقوق شركتهاي تجاري -1126
  روزانه  2862  دادگستري-دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري  6  -  المللي  بيني اقتصادي رشته حقوق تجاربيضرا با-فقط مرد

  در طيشـرا -المللـي    بـين  ي اقتـصاد  ي رشته حقـوق تجـار     بيضرا با-هي قوه قضائ  ني شاغل ژهيو
  روزانه  2863  دادگستري-دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري  6  -   دفترچهيانتها

  )1كد گرايش (نشناسي عمومي  ايرا-1127
  روزانه  2864  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  ايرانشناسي بنياد به صورت مشترك با

  )2كد گرايش (تاريخ  - ايرانشناسي -1127
  روزانه  2865  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  ايرانشناسي بنياد به صورت مشترك با

  روزانه  2866  دانشگاه شيراز  10  -  
  روزانه  2867  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  
  روزانه  2868  دانشگاه يزد  8  -  
  شبانه  2869  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  
  شبانه  2870  دانشگاه يزد  6  -  

  )3كد گرايش (ميراث فرهنگي  رسوم و آداب و فرهنگ مردم، - ايرانشناسي -1127
  روزانه  2871  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  ايرانشناسي بنياد به صورت مشترك با

  روزانه  2872  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  
  شبانه  2873  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  

  )4كد گرايش (آرايي  نسخه هاي خطي و مرمت نسخه اصول نسخه شناسي و - ايرانشناسي -1127
  روزانه  2874  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  ايرانشناسي بنياد به صورت مشترك با

  غيرانتفاعي  2875  )اعيغيرانتف(مشهد -)ع(دانشگاه امام رضا  7  -  فقط زن
  غيرانتفاعي  2876  )غيرانتفاعي(مشهد -)ع(دانشگاه امام رضا  12  -  فقط مرد

  )1كد گرايش (ادبيات اردو   زبان و-1129
  روزانه  2877   تهراندانشگاه  4  -  
  شبانه  2878  دانشگاه تهران  4  -  

  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  41صفحه   1جدول شماره 
 

  )1كد گرايش ( علوم سياسي -1130
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  2879  دانشكده اطالعات  -  38  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط مرد-گرايش مطالعات امنيتي
  روزانه  2880  دانشگاه اصفهان  20  -  

  روزانه  2881  دانشگاه اصفهان  6  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2882  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  4  -  
  روزانه  2883  دانشگاه تبريز  5  -  

  روزانه  2884  دانشگاه تربيت معلم تهران  12  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  2885  دانشگاه تهران  19  -  
  روزانه  2886  دانشگاه رازي كرمانشاه  8  -  
  روزانه  2887  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  
  روزانه  2888  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  
  روزانه  2889  دانشگاه فردوسي مشهد  12  -  
  روزانه  2890  بابلسر-دانشگاه مازندران  10  -  
  روزانه  2891  دانشگاه ياسوج  5  -  
  روزانه  2892  دانشگاه يزد  10  -  
  شبانه  2893  قزوين-)ره(ي امام خميني الملل دانشگاه بين  8  -  
  شبانه  2894  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  12  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  2895  دانشگاه تبريز  1  -  
  شبانه  2896  دانشگاه تهران  26  -  
  شبانه  2897  دانشگاه رازي كرمانشاه  8  -  
  شبانه  2898  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  

  شبانه  2899  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  2900  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  
  شبانه  2901  بابلسر-دانشگاه مازندران  5  -  
  شبانه  2902  دانشگاه ياسوج  5  -  
  شبانه  2903  دانشگاه يزد  9  -  
  پيام نور  2904  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  

  پيام نور  2905  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  2906  دانشگاه پيام نور مركز قزوين  19  -  
  پيام نور  2907  دانشگاه پيام نور مركز قزوين  25  -   آموزش محوروهيش

  غيرانتفاعي  2908  )غيرانتفاعي(قم -)ع(دانشگاه باقرالعلوم   12  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط زن
  غيرانتفاعي  2909  )غيرانتفاعي(قم -)ع(دانشگاه باقرالعلوم   12  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط مرد
  غيرانتفاعي  2910  )غيرانتفاعي(قم -دانشگاه مفيد  19  -   شرايط در انتهاي دفترچه-متمركز

  غيرانتفاعي  2911  )غيرانتفاعي(قم -دانشگاه مفيد  6  -  شرايط در انتهاي دفترچه-نيمه متمركز
  الملل بين  2912  رشت-دانشگاه گيالن  31  -  منطقه آزاد بندرانزلي الملل دانشگاه واقع در محل تحصيل واحدبين

  الملل بين  2913  رشت-دانشگاه گيالن  31  -  يالملل دانشگاه واقع در منطقه آزاد بندر انزل  واحد بينلي محل تحص- آموزش محوروهيش
  )2كد گرايش (الملل   روابط بين-1130

  روزانه  2914  دانشگاه اصفهان  16  -  
  روزانه  2915  نشگاه اصفهاندا  6  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  2916  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  4  -  
  روزانه  2917  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  

  روزانه  2918  دانشگاه تربيت معلم تهران  12  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  2919  دانشگاه تهران  12  -  
  روزانه  2920  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  
  روزانه  2921  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  
  روزانه  2922  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  
  روزانه  2923  رشت-دانشگاه گيالن  9  -  
  روزانه  2924  رشت-دانشگاه گيالن  19  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  2925  بابلسر-دانشگاه مازندران  4  -  
  شبانه  2926  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  9  -  
  شبانه  2927  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  12  -   آموزش محوروهيش

  شبانه  2928  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  وه آموزش محورشي- تهرانليمحل تحص
  شبانه  2929  ه تهراندانشگا  12  -  
  شبانه  2930  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  

  شبانه  2931  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  ه آموزش محورشيو
  شبانه  2932  دوسي مشهددانشگاه فر  5  -  
  شبانه  2933  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  
  شبانه  2934  بابلسر-دانشگاه مازندران  4  -  

  نيمه حضوري  2935  دانشگاه عالمه طباطبايي  25  -  تخصصي دانشگاه محل تحصيل مركز آموزشهاي نيمه حضوري و
  نيمه حضوري  2936  دانشگاه عالمه طباطبايي  25  -  شيوه آموزش محور-تخصصي دانشگاه ومحل تحصيل مركز آموزشهاي نيمه حضوري 

  الملل بين  2937  رشت-دانشگاه گيالن  31  -  منطقه آزاد بندرانزلي الملل دانشگاه واقع در بين محل تحصيل واحد
  الملل بين  2938  رشت-دانشگاه گيالن  31  -  يالملل دانشگاه واقع در منطقه آزاد بندر انزل  واحد بينلي محل تحص- آموزش محوروهيش

  )2كد گرايش ( ديپلماسي كنترل تسليحات -1130
  روزانه  2939  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  9  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-الملل يب روابط بينبا ضرا-فقط مرد
  شبانه  2940  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-الملل با ضرايب روابط بين-فقط مرد

  )3كد گرايش (اي   مطالعات منطقه-1130
  روزانه  2941  الملل وزارت امورخارجه دانشكده روابط بين  9  -   دفترچهيشرايط درانتها-فقط زن



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  42صفحه   1جدول شماره 
 

  )3يش كد گرا(اي   مطالعات منطقه-1130ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  2942  الملل وزارت امورخارجه دانشكده روابط بين  22  -   دفترچهيشرايط درانتها-فقط مرد
  روزانه  2943  دانشگاه تهران  6  -  گرايش مطالعات آسياي مركزي وقفقاز

  روزانه  2944  دانشگاه تهران  6  -  گرايش مطالعات اروپا
  روزانه  2945  دانشگاه تهران  6  -   وشمال آفريقاگرايش مطالعات خاورميانه

  روزانه  2946   شيرازدانشگاه  9  -  گرايش ايران
  روزانه  2947  دانشگاه شيراز  9  -  گرايش مطالعات خاورميانه وشمال آفريقا

  روزانه  2948  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  گرايش خاورميانه وشمال آفريقا
  روزانه  2949  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -   و قفقازي مركزياي مطالعات آسشيگرا

  شبانه  2950  دانشگاه تهران  6  -  قفقاز گرايش مطالعات آسياي مركزي و
  شبانه  2951  دانشگاه تهران  6  -  گرايش مطالعات اروپا

  شبانه  2952  دانشگاه تهران  6  -  گرايش مطالعات خاورميانه وشمال آفريقا
  شبانه  2953  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -   و قفقازي مركزياي مطالعات آسشي گرا- آموزش محور وهيش

  شبانه  2954  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور-شمال آفريقا گرايش خاورميانه و
  غيرانتفاعي  2955  )غيرانتفاعي(قم -دانشگاه مفيد  19  -  قايشمال آفر  وانهي مطالعات خاورمشيگرا-شرايط در انتهاي دفترچه-متمركز

  غيرانتفاعي  2956  )غيرانتفاعي(قم -دانشگاه مفيد  6  -  قايشمال آفر  وانهي مطالعات خاورمشيگرا-دفترچهشرايط در انتهاي -نيمه متمركز
  )4كد گرايش (اسالم   انديشه سياسي در-1130

  روزانه  2957  و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني   12  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  روزانه  2958  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  

  شبانه  2959  و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني   6  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  شبانه  2960  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور

  غيرانتفاعي  2961  )غيرانتفاعي(قم -)ع(دانشگاه باقرالعلوم   12  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط زن
  غيرانتفاعي  2962  )غيرانتفاعي(قم -)ع(دانشگاه باقرالعلوم   12  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط مرد
  غيرانتفاعي  2963  )غيرانتفاعي(قم -دانشگاه مفيد  19  -  شرايط در انتهاي دفترچه-متمركز

  غيرانتفاعي  2964  )غيرانتفاعي(قم -دانشگاه مفيد  6  -  شرايط در انتهاي دفترچه-نيمه متمركز
  )5كد گرايش (المللي  هاي بين سازمان  ديپلماسي و-1130

  روزانه  2965  الملل وزارت امورخارجه دانشكده روابط بين  9  -   دفترچهيانتها شرايط در-فقط  زن
  روزانه  2966  الملل وزارت امورخارجه دانشكده روابط بين  22  -   دفترچهيانتها شرايط در-فقط مرد

  )1كد گرايش ( مطالعات كشورهاي آلماني زبان -1131
  روزانه  2967  دانشگاه تهران  5  -  .پذيرش در اين رشته بصورت شرايط خاص، همراه با مصاحبه خواهد بود ـ شرايط در انتهاي دفترچه
  شبانه  2968  دانشگاه تهران  5  -  . شرايط خاص، همراه با مصاحبه خواهد بودپذيرش در اين رشته بصورت ـ شرايط در انتهاي دفترچه

  )2كد گرايش ( مطالعات آمريكاي التين -1131
  روزانه  2969  دانشگاه تهران  5  -  .به خواهد بودپذيرش در اين رشته بصورت شرايط خاص، همراه با مصاح ـ شرايط در انتهاي دفترچه
  شبانه  2970  دانشگاه تهران  5  -  .پذيرش در اين رشته بصورت شرايط خاص، همراه با مصاحبه خواهد بود ـ شرايط در انتهاي دفترچه

  )3ايش كد گر( مطالعات بريتانيا -1131
  روزانه  2971  دانشگاه تهران  5  -  .پذيرش در اين رشته بصورت شرايط خاص، همراه با مصاحبه خواهد بود ـ شرايط در انتهاي دفترچه
  شبانه  2972  دانشگاه تهران  5  -  . رشته بصورت شرايط خاص، همراه با مصاحبه خواهد بودپذيرش در اين ـ شرايط در انتهاي دفترچه

  )4كد گرايش ( مطالعات روسيه -1131
  روزانه  2973  دانشگاه تهران  5  -  .صاحبه خواهد بودپذيرش در اين رشته بصورت شرايط خاص، همراه با م ـ شرايط در انتهاي دفترچه
  شبانه  2974  دانشگاه تهران  8  -  .پذيرش در اين رشته بصورت شرايط خاص، همراه با مصاحبه خواهد بود ـ شرايط در انتهاي دفترچه

  )5رايش كد گ( مطالعات فرانسه -1131
  روزانه  2975  دانشگاه تهران  5  -  .پذيرش در اين رشته بصورت شرايط خاص، همراه با مصاحبه خواهد بود ـ شرايط در انتهاي دفترچه
  شبانه  2976  دانشگاه تهران  5  -  .ن رشته بصورت شرايط خاص، همراه با مصاحبه خواهد بودپذيرش در اي ـ شرايط در انتهاي دفترچه

  )6كد گرايش ( مطالعات شبه قاره هند -1131
  روزانه  2977  دانشگاه تهران  5  -  .راه با مصاحبه خواهد بودپذيرش در اين رشته بصورت شرايط خاص، هم ـ شرايط در انتهاي دفترچه
  شبانه  2978  دانشگاه تهران  5  -  .پذيرش در اين رشته بصورت شرايط خاص، همراه با مصاحبه خواهد بود ـ شرايط در انتهاي دفترچه

  )7كد گرايش (كاي شمالي  مطالعات آمري-1131
  روزانه  2979  دانشگاه تهران  5  -  .پذيرش در اين رشته بصورت شرايط خاص، همراه با مصاحبه خواهد بود ـ شرايط در انتهاي دفترچه
  شبانه  2980  دانشگاه تهران  5  -  .پذيرش در اين رشته بصورت شرايط خاص، همراه با مصاحبه خواهد بود ـ شرايط در انتهاي دفترچه

  )1كد گرايش ( باستان شناسي -1132
  روزانه  2981  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  

  روزانه  2982  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  خيتار  ازشي پشيگرا
  روزانه  2983  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  گري ديها نيسرزم  وراني اي تمدن و فرهنگ اسالمشيگرا
  روزانه  2984  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  يخي دوران تارشيگرا

  روزانه  2985  ه تهراندانشگا  12  -  
  روزانه  2986  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  19  -  
  روزانه  2987  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  11  -  
  روزانه  2988  اصفهان انشگاه هنرد  12  -  
  شبانه  2989  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  
  شبانه  2990  دانشگاه تهران  15  -  
  شبانه  2991  زاهدان- بلوچستاندانشگاه سيستان و  19  -  
  شبانه  2992  اصفهان دانشگاه هنر  2  -  
  غيرانتفاعي  2993   گرگان-مؤسسه غيرانتفاعي گلستان  19  -  
  غيرانتفاعي  2994   نوشهر-كيسسه غيرانتفاعي مارلمؤ  19  -  

  )1كد گرايش ( روانشناسي عمومي -1133
  روزانه  2995  دانشگاه اصفهان  5  -  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  43صفحه   1جدول شماره 
 

  )1كد گرايش ( روانشناسي عمومي -1133ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  2996  دانشگاه اصفهان  12  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  2997  قزوين-)ره(المللي امام خميني  ندانشگاه بي  4  -  
  روزانه  2998  دانشگاه تبريز  12  -  
  روزانه  2999  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  10  -  

  روزانه  3000  دانشگاه تربيت معلم تهران  15  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  3001  دانشگاه تهران  9  -  
  روزانه  3002  دانشگاه خليج فارس بوشهر  6  -  
  روزانه  3003  دانشگاه رازي كرمانشاه  10  -  

  روزانه  3004  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  3005  دانشگاه زنجان  8  -  
  روزانه  3006  دانشگاه سمنان  9  -  
  روزانه  3007  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  6  -  
  روزانه  3008  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  
  روزانه  3009  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  
  روزانه  3010  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  
  روزانه  3011  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  
  روزانه  3012  رشت-دانشگاه گيالن  14  -  
  روزانه  3013  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  15  -  
  شبانه  3014  دانشگاه اروميه  15  -  
  شبانه  3015  قزوين-)ره(المللي امام خميني  ه بيندانشگا  9  -  
  شبانه  3016  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  12  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  3017  دانشگاه تبريز  6  -  

  شبانه  3018  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور- تهرانليمحل تحص
  شبانه  3019  دانشگاه تهران  9  -  

  شبانه  3020  دانشگاه تهران  15  -  شهريه بعهده داوطلب -پرورش ويژه شاغلين رسمي پيماني آموزش و
  شبانه  3021  دانشگاه رازي كرمانشاه  5  -  
  شبانه  3022  دانشگاه زنجان  4  -  
  شبانه  3023  شگاه سمناندان  6  -  
  شبانه  3024  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  6  -  
  شبانه  3025  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  
  شبانه  3026   شهيد بهشتيدانشگاه  2  -  

  شبانه  3027  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  3028  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  شبانه  3029  رشت-گاه گيالندانش  14  -  
  شبانه  3030  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  12  -  

  نيمه حضوري  3031  دانشگاه عالمه طباطبايي  25  -  تخصصي دانشگاه محل تحصيل مركز آموزشهاي نيمه حضوري و
  نيمه حضوري  3032  دانشگاه عالمه طباطبايي  25  -  شيوه آموزش محور -تخصصي دانشگاه محل تحصيل مركز آموزشهاي نيمه حضوري و

  پيام نور  3033  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  
  پيام نور  3034  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور

  )1يش كد گرا( علوم شناختي -1133
  غيرانتفاعي  3035  تهران-ژوهشكده غيرانتفاعي علوم شناختيپ  19  -  شرايط در انتهاي دفترچه -با ضرايب روانشناسي عمومي

  )2كد گرايش ( روانشناسي باليني -1133
  روزانه  3036  دانشگاه اصفهان  12  -  

  روزانه  3037  دانشگاه اصفهان  6  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  3038  )س(دانشگاه الزهرا  11  -  فقط زن
  روزانه  3039  )س(دانشگاه الزهرا  6  -   آموزش محوروهي ش-فقط زن 

  روزانه  3040  دانشگاه تبريز  12  -  
  روزانه  3041  دانشگاه تربيت معلم تهران  15  -   كرجليمحل تحص

  روزانه  3042  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  3043  دانشگاه سمنان  9  -  

  روزانه  3044  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  روزانه  3045  دانشگاه شهيد چمران اهواز  19  -  
  روزانه  3046  دانشگاه شيراز  19  -  
  روزانه  3047  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  
  روزانه  3048  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  
  روزانه  3049  شگاه كردستاندان  8  -  
  روزانه  3050  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  11  -  

  شبانه  3051  )س(دانشگاه الزهرا  11  -  فقط زن
  شبانه  3052  )س(دانشگاه الزهرا  6  -   آموزش محوروهي ش-فقط زن

  شبانه  3053  دانشگاه تبريز  6  -  
  شبانه  3054  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور - تهرانليمحل تحص

  شبانه  3055  دانشگاه تهران  6  -  
  شبانه  3056  دانشگاه سمنان  6  -  

  شبانه  3057  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  شبانه  3058  دانشگاه شيراز  4  -  

  شبانه  3059  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  3060  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  44صفحه   1جدول شماره 
 

  )2كد گرايش ( روانشناسي خانواده درماني -1133
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  با ضرايب روانشناسي باليني  روزانه  3061  دانشگاه شهيد بهشتي  15  -
  شبانه  3062  د بهشتيدانشگاه شهي  5  -

  غيرانتفاعي  3063  )غيرانتفاعي( تهران -دانشگاه علم و فرهنگ  19  -  شرايط در انتهاي دفترچه -با ضرايب روانشناسي باليني
  )3كد گرايش  ( )روانسنجي(اندازه گيري   سنجش و-1133

  روزانه  3064  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  
  شبانه  3065  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور

  )4كد گرايش ( روانشناسي صنعتي سازماني -1133
  روزانه  3066  دانشگاه اصفهان  8  -  همكاري دانشگاه شهيد چمران اهواز با
  روزانه  3067  دانشگاه اصفهان  11  -  شيوه آموزش محور -همكاري دانشگاه شهيد چمران اهواز با
  روزانه  3068  دانشگاه شهيد چمران اهواز  19  -  

  )5كد گرايش (نوجوان   روانشناسي باليني كودك و-1133
  روزانه  3069  دانشگاه تبريز  12  -  
  روزانه  3070  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  
  شبانه  3071  دانشگاه تبريز  6  -  
  شبانه  3072  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  

  )1كد گرايش ( حسابداري -1134
  روزانه  3073  دانشگاه اروميه  9  -  
  انهروز  3074  دانشگاه اصفهان  11  -  

  روزانه  3075  دانشگاه اصفهان  8  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  3076  )س(دانشگاه الزهرا  15  -  فقط زن

  روزانه  3077  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  2  -  
  روزانه  3078  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  3079  دانشگاه تهران  12  -  
  روزانه  3080  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  10  -  
  روزانه  3081  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  12  -  
  روزانه  3082  دانشگاه شهيد بهشتي  15  -  
  روزانه  3083  دانشگاه شهيد چمران اهواز  5  -  
  روزانه  3084  دانشگاه شيراز  10  -  
  روزانه  3085  دانشگاه عالمه طباطبايي  15  -  
  روزانه  3086  علوم اقتصاديدانشگاه   12  -  
  روزانه  3087  دانشگاه فردوسي مشهد  12  -  

  روزانه  3088  مدانشگاه ق  6  -  فقط زن
  روزانه  3089  دانشگاه قم  6  -  فقط مرد

  روزانه  3090  بابلسر-دانشگاه مازندران  10  -  
  روزانه  3091  رفسنجان-)عج(دانشگاه وليعصر  10  -  
  شبانه  3092  دانشگاه اروميه  4  -  

  شبانه  3093  )س(دانشگاه الزهرا  15  -  فقط زن
  شبانه  3094  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  5  -  
  شبانه  3095  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  8  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  3096  دانشگاه تهران  -  12  
  شبانه  3097  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  9  -  
  شبانه  3098  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  8  -  
  شبانه  3099  دانشگاه شيراز  2  -  
  شبانه  3100  علوم اقتصاديدانشگاه   -  15   آموزش محوروهيش
  شبانه  3101  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  

  شبانه  3102  دانشگاه قم  2  -  فقط زن
  شبانه  3103  دانشگاه قم  2  -  فقط مرد

  شبانه  3104  بابلسر-دانشگاه مازندران  8  -  
  نيمه حضوري  3105  دانشگاه اروميه  12  -  آموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه محل تحصيل مركز
  پيام نور  3106  )واحد قشم(دانشگاه پيام نور مركز بندرعباس   19  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  3107  دانشگاه پيام نور مركز بهشهر  19  -  
  پيام نور  3108  شگاه پيام نور مركز بهشهردان  25  -  شيوه آموزش محور

  غيرانتفاعي  3109  دماوند-مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد  19  -  فقط زن
  غيرانتفاعي  3110  دماوند-مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد  19  -  فقط مرد

  غيرانتفاعي  3111  قزوين-مؤسسه غيرانتفاعي دانش البرز  19  -  
  غيرانتفاعي  3112  قزوين-مؤسسه غيرانتفاعي رجاء  19  -  

  غيرانتفاعي  3113  قزوين-تفاعي رجاءمؤسسه غيران  19  -  ي حسابرسشيگرا
  غيرانتفاعي  3114   آمل-مؤسسه غيرانتفاعي سمنگان  19  -  

  غيرانتفاعي  3115  مؤسسه غيرانتفاعي كار  19  -  نيقزو  واحدليمحل تحص
  مجازي  3116  دانشگاه پيام نور مركز بهشهر  25  -  نامه اني پاي به جاي گروه آموزشيسو گذراندن دروس مشخص شده از- آموزش محوروهيش
  مجازي  3117  دانشگاه تهران  62  -   آموزش محوروهيش

  الملل بين  3118  دانشگاه تهران  25  -  جزيره كيش  واقع دريالملل محل تحصيل واحد بين
  )1گرايش كد ( مطالعات زنان -1137

  روزانه  3119  دانشگاه اصفهان  6  -  
  روزانه  3120  دانشگاه اصفهان  6  -  اسالم گرايش حقوق زن در
  روزانه  3121  دانشگاه اصفهان  12  -  شيوه آموزش محور



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  45صفحه   1جدول شماره 
 

  )1كد گرايش ( مطالعات زنان -1137ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  3122  دانشگاه اصفهان  2  -  شيوه آموزش محور-اسالم رگرايش حقوق زن د
  روزانه  3123  )س(دانشگاه الزهرا  9  -  خانواده گرايش زن و-فقط زن

  زانهرو  3124  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  فقط زن-اسالم گرايش حقوق زن در
  روزانه  3125   تهراندانشگاه تربيت معلم  12  -   كرجلياسالم محل تحص  زن درشيگرا

  روزانه  3126  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  3127  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  10  -  خانواده ن و زشيگرا

  روزانه  3128  دانشگاه شيراز  9  -  خانواده گرايش زن و
  شبانه  3129  )س(دانشگاه الزهرا  5  -  خانواده گرايش زن و-فقط زن

  شبانه  3130  دانشگاه تهران  6  -  
  شبانه  3131  دانشگاه شيراز  1  -  خانواده گرايش زن و

  )1كد گرايش ( علوم ارتباطات اجتماعي -1138
  روزانه  3132  دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  -  19  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط مرد
-دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران        25  -   شرايط در انتهاي دفترچه-فقط مرد 

  روزانه  3133  واحد قم
  روزانه  3134  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  3135  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  

  روزانه  3136  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  گرايش روزنامه نگاري
  شبانه  3137  دانشگاه تهران  5  -  

  شبانه  3138  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  3139  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور-گرايش روزنامه نگاري

  نيمه حضوري  3140  دانشگاه عالمه طباطبايي  25  -  تخصصي دانشگاه محل تحصيل مركز آموزشهاي نيمه حضوري و
  نيمه حضوري  3141  دانشگاه عالمه طباطبايي  25  -  شيوه آموزش محور-تخصصي دانشگاه محل تحصيل مركز آموزشهاي نيمه حضوري و

  )1كد گرايش (رسانه   مطالعات فرهنگي و-1138
  روزانه  3142  دانشگاه تهران  5  -  با ضرايب علوم ارتباطات اجتماعي
  شبانه  3143  دانشگاه تهران  5  -  با ضرايب علوم ارتباطات اجتماعي

  )1كد گرايش (ارتباطات فرهنگي   تبليغ و-1138
  غيرانتفاعي  3144  )غيرانتفاعي(قم -)ع(دانشگاه باقرالعلوم   12  -  رايط در انتهاي دفترچهش-با ضرايب علوم ارتباطات اجتماعي-فقط زن
  غيرانتفاعي  3145  )غيرانتفاعي(قم -)ع(دانشگاه باقرالعلوم   12  -  شرايط در انتهاي دفترچه-با ضرايب علوم ارتباطات اجتماعي-فقط مرد

  غيرانتفاعي  3146  تهران- سورهمؤسسه غيرانتفاعي  19  -  شرايط در انتهاي دفترچه-با ضرايب علوم ارتباطات اجتماعي
  )2كد گرايش ( مديريت رسانه -1138

  روزانه  3147  دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  -  19  يط در انتهاي دفترچهشرا-فقط مرد
  روزانه  3148  دانشگاه تهران  12  -  
  روزانه  3149  دانشگاه عالمه طباطبايي  15  -  
  شبانه  3150  دانشگاه تهران  -  12  
  پيام نور  3151  گاه پيام نور مركز تهراندانش  19  -  

  پيام نور  3152  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  3153  دانشگاه تهران  62  -   آموزش محوروهيش

  )1كد گرايش ( مددكاري اجتماعي -1139
  روزانه  3154  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  

  شبانه  3155  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور
  نيمه حضوري  3156  دانشگاه عالمه طباطبايي  25  -  تخصصي دانشگاه محل تحصيل مركز آموزشهاي نيمه حضوري و
  نيمه حضوري  3157  دانشگاه عالمه طباطبايي  25  -  شيوه آموزش محور-تخصصي دانشگاه محل تحصيل مركز آموزشهاي نيمه حضوري و

  )1كد گرايش ( پژوهش علوم اجتماعي -1140
  روزانه  3158  )س(دانشگاه الزهرا  15  -  فقط زن

  روزانه  3159  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  
  روزانه  3160  دانشگاه تبريز  6  -  

  روزانه  3161  دانشگاه تربيت معلم تهران  15  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  3162  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  3163  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  
  روزانه  3164  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  
  روزانه  3165  بابلسر-دانشگاه مازندران  10  -  

  شبانه  3166  )س(دانشگاه الزهرا  15  -  فقط زن
  شبانه  3167  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  
  شبانه  3168  دانشگاه تبريز  1  -  
  شبانه  3169  دانشگاه تهران  6  -  
  شبانه  3170  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  
  شبانه  3171  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  شبانه  3172  بابلسر-ه مازندراندانشگا  4  -  

  )1كد گرايش ( جامعه شناسي انقالب اسالمي -1140
  شرايط در انتهاي دفترچه-با ضرايب پژوهش علوم اجتماعي  روزانه  3173  و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني   6  -
  شبانه  3174  و انقالب اسالمي) س(وهشكده امام خميني پژ  2  -

  )1كد گرايش ( مديريت بازرگاني -1142
  روزانه  3175  دانشگاه اصفهان  9  -  گرايش بازاريابي

  روزانه  3176  دانشگاه اصفهان  10  -  گرايش مديريت تحول
  روزانه  3177  دانشگاه اصفهان  6  -  گرايش مديريت مالي
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  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  46صفحه   1جدول شماره 
 

  )1كد گرايش ( مديريت بازرگاني -1142ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  3178  دانشگاه اصفهان  10  -  شيوه آموزش محور-گرايش بازاريابي
  روزانه  3179  هاندانشگاه اصف  9  -  شيوه آموزش محور-گرايش مديريت تحول
  روزانه  3180  دانشگاه اصفهان  12  -  شيوه آموزش محور-گرايش مديريت مالي

  روزانه  3181  )س(دانشگاه الزهرا  10  -  گرايش بازاريابي-فقط زن
  روزانه  3182  )س(دانشگاه الزهرا  8  -  گرايش مالي-فقط زن

  روزانه  3183  دانشگاه ايالم  8  -  
  روزانه  3184  دانشگاه تبريز  5  -  المللي گرايش بازرگاني بين

  روزانه  3185  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  الملل  بينيابي بازارشيگرا
  روزانه  3186  دانشگاه تهران  6  -  هميگرايش ب

  روزانه  3187  دانشگاه تهران  6  -  يابي بازارشيگرا
  روزانه  3188  دانشگاه تهران  5  -   مجتمع آموزش عالي قملي محل تحص- يابي بازارشيگرا
  روزانه  3189  دانشگاه تهران  -  6  الملل  بينيابي بازارشيگرا
  روزانه  3190  دانشگاه تهران  5  -   مجتمع آموزش عالي قملي محل تحص-ي مالتيري مدشيگرا

  روزانه  3191  دانشگاه خليج فارس بوشهر  16  -  
  روزانه  3192  ه سمناندانشگا  5  -  گرايش بازاريابي

  روزانه  3193  دانشگاه سمنان  4  -  ي مالتيري مدشيگرا
  روزانه  3194  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  5  -  همكاري دانشگاه شهيد بهشتي با -گرايش مديريت تحول
  روزانه  3195  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  5  -  همكاري دانشگاه شهيد بهشتي با -گرايش مديريت مالي
  روزانه  3196  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط در انتهاي دفترچه -المللي گرايش بازاريابي بين

  روزانه  3197  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط در انتهاي دفترچه -گرايش مالي
  روزانه  3198  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  

  روزانه  3199  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  گرايش بازاريابي
  روزانه  3200  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  المللي گرايش بازرگاني بين

  روزانه  3201  دانشگاه شهيد چمران اهواز  5  -  گرايش بازاريابي
  روزانه  3202  دانشگاه شهيد چمران اهواز  5  -  گرايش مالي
  روزانه  3203  دانشگاه عالمه طباطبايي  15  -  همي بتيريگرايش مد

  روزانه  3204  دانشگاه عالمه طباطبايي  15  -  الملل  بيني بازرگانشيگرا
  روزانه  3205  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  الملل گرايش بازاريابي بين

  روزانه  3206  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  گرايش تحول
  روزانه  3207  رشت-دانشگاه گيالن  10  -  

  روزانه  3208  آباد خرم-دانشگاه لرستان  4  -  گرايش بازاريابي
  روزانه  3209  بابلسر-دانشگاه مازندران  19  -  

  روزانه  3210  دانشگاه يزد  9  -  يابي بازارتيريگرايش مد
  روزانه  3211  دانشگاه يزد  8  -  يل ماتيريگرايش مد

  شبانه  3212  )س(لزهرادانشگاه ا  5  -  گرايش بازاريابي-فقط زن
  شبانه  3213  )س(دانشگاه الزهرا  8  -  گرايش مالي-فقط زن

  شبانه  3214  دانشگاه ايالم  5  -  
  شبانه  3215  دانشگاه تبريز  2  -  المللي گرايش بازرگاني بين

  شبانه  3216  دانشگاه تهران  -  6  مهيگرايش ب
  شبانه  3217  دانشگاه تهران  6  -  يابي بازارشيگرا
  شبانه  3218  دانشگاه تهران  5  -   مجتمع آموزش عالي قملي محل تحص- يابي بازارشيگرا
  شبانه  3219  دانشگاه تهران  -  6  الملل  بينيابي بازارشيگرا
  شبانه  3220  دانشگاه تهران  5  -   مجتمع آموزش عالي قملي محل تحص-ي مالتيري مدشيگرا

  شبانه  3221  دانشگاه سمنان  4  -  گرايش بازاريابي
  شبانه  3222  دانشگاه سمنان  4  -  ي مالتيري مدشيگرا

  شبانه  3223  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  5  -  همكاري دانشگاه شهيد بهشتي با -گرايش مديريت تحول
  شبانه  3224  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  5  -  همكاري دانشگاه شهيد بهشتي با -ايش مديريت ماليگر

  شبانه  3225  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط در انتهاي دفترچه-المللي گرايش بازاريابي بين
  شبانه  3226  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط در انتهاي دفترچه-گرايش مالي

  شبانه  3227  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  
  شبانه  3228  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  گرايش بازاريابي

  شبانه  3229  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  المللي گرايش بازرگاني بين
  شبانه  3230  دانشگاه شهيد چمران اهواز  5  -  گرايش بازاريابي

  شبانه  3231  دانشگاه شهيد چمران اهواز  5  -  گرايش مالي
  شبانه  3232  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور -گرايش مديريت تحول

  نهشبا  3233  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -   آموزش محوروهيش– يابي بازارشيگرا
  شبانه  3234  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  الملل گرايش بازاريابي بين

  شبانه  3235  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  گرايش تحول
  شبانه  3236  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  
  شبانه  3237  بابلسر-دانشگاه مازندران  8  -  

  شبانه  3238  دانشگاه يزد  6  -  يابي بازارتيريگرايش مد
  شبانه  3239  دانشگاه يزد  6  -  ي مالتيريدگرايش م

  نيمه حضوري  3240  دانشگاه تربيت مدرس  12  -  الملل  بينيابي بازارشيگرا
  پيام نور  3241  دانشگاه پيام نور مركز تهران  9  -  الملل گرايش بازرگاني بين

  پيام نور  3242  دانشگاه پيام نور مركز تهران  9  -  يابي بازارشيگرا
  پيام نور  3243  دانشگاه پيام نور مركز تهران  9  -  ي مالتيري مدشيگرا



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  47صفحه   1جدول شماره 
 

  )1كد گرايش ( مديريت بازرگاني -1142ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  يام نورپ  3244  دانشگاه پيام نور مركز تهران  9  -   آموزش محوروهيش-الملل گرايش بازرگاني بين
  پيام نور  3245   مركز تهراندانشگاه پيام نور  9  -   آموزش محوروهيش-يابي بازارشيگرا
  پيام نور  3246  دانشگاه پيام نور مركز تهران  9  -  شيوه آموزش محور-ي مالتيري مدشيگرا
  پيام نور  3247  )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران   12  -  يابي بازارشيگرا
  پيام نور  3248  )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران   12  -  الملل  بيني بازرگانشيگرا
  پيام نور  3249  )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران   12  -   آموزش محوروهيش-يابي بازارشيگرا
  نورپيام   3250  )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران   12  -   آموزش محوروهيش-الملل  بيني بازرگانشيگرا
  پيام نور  3251  )رجواحد ك(دانشگاه پيام نور مركز تهران   12  -  يابي بازارشيگرا
  پيام نور  3252  )واحد كرج(دانشگاه پيام نور مركز تهران   12  -  الملل  بيني بازرگانشيگرا
  پيام نور  3253  )احد كرجو(دانشگاه پيام نور مركز تهران   12  -   آموزش محوروهيش-يابي بازارشيگرا
  پيام نور  3254  )واحد كرج(دانشگاه پيام نور مركز تهران   12  -   آموزش محوروهيش-الملل  بيني بازرگانشيگرا
  پيام نور  3255  ساردانشگاه پيام نور مركز گرم  19  -  يابي بازارشيگرا
  پيام نور  3256  دانشگاه پيام نور مركز گرمسار  25  -   آموزش محوروهيش-يابي بازارشيگرا

  غيرانتفاعي  3257  تبريز-مؤسسه غيرانتفاعي ارس  12  -  المللي گرايش بازرگاني بين
  غيرانتفاعي  3258  تبريز-مؤسسه غيرانتفاعي ارس  12  -  گرايش مديريت مالي

  غيرانتفاعي  3259  دماوند-مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد  6  -  فقط زن
  غيرانتفاعي  3260  دماوند-مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد  6  -  يابي بازارشيگرا-فقط زن
  غيرانتفاعي  3261  دماوند-مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد  6  -  فقط مرد
  غيرانتفاعي  3262  دماوند- غيرانتفاعي ارشادمؤسسه  6  -  يابي بازارشي گرا-فقط مرد

  يرانتفاعيغ  3263  تبريز-مؤسسه غيرانتفاعي الغدير  12  -  المللي گرايش بازرگاني بين
  غيرانتفاعي  3264  يزتبر-مؤسسه غيرانتفاعي الغدير  12  -  گرايش مديريت مالي

  غيرانتفاعي  3265  مؤسسه غيرانتفاعي كار  19  -  خرمدره  واحدليمحل تحص
  مجازي  3266  دانشگاه تهران  31  -   آموزش محوروهيش

  مجازي  3267  دانشگاه تهران  31  -   آموزش محوروهيش-گرايش بيمه
  الملل بين  3268  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  25  -  الملل چابهار بين حد واليمحل تحص-يالملل  بينيابي بازارشيگرا
  الملل بين  3269  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  25  -  الملل چابهار بين  واحدليمحل تحص-يابي بازارشيگرا
  الملل بين  3270  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  50  -  الملل چابهار بين  واحدليمحل تحص-ي مالتيري مدشيگرا

  )2كد گرايش ( مديريت دولتي -1142
  روزانه  3271  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  3272  دانشگاه تهران  12  -  

  روزانه  3273  دانشگاه تهران  5  -   مجتمع آموزش عالي قملي محل تحص-هاي اطالعاتي گرايش مديريت سيستم
  روزانه  3274  دانشگاه تهران  5  -   مجتمع آموزش عالي قملي محل تحص- تحول تيري مدشيگرا

  روزانه  3275  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  5  -  گرايش تشكيالت و روشها
  روزانه  3276  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  5  -  گرايش منابع انساني

  روزانه  3277  دانشگاه شاهد  8  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  روزانه  3278  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  هاي اطالعاتي گرايش مديريت سيستم

  روزانه  3279  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  گرايش مديريت منابع انساني
  روزانه  3280  دانشگاه عالمه طباطبايي  15  -  گرايش تحول
  روزانه  3281  دانشگاه عالمه طباطبايي  15  -  ي اطالعاتيها گرايش سيستم

  روزانه  3282  رفسنجان-)عج(دانشگاه وليعصر  9  -  گرايش مديريت تحول
  روزانه  3283  رفسنجان-)عج(دانشگاه وليعصر  10  -  هاي اطالعاتي گرايش مديريت سيستم

  شبانه  3284  دانشگاه تهران  -  12  
  شبانه  3285  دانشگاه تهران  5  -   مجتمع آموزش عالي قملي محل تحص-هاي اطالعاتي گرايش مديريت سيستم

  شبانه  3286  دانشگاه تهران  5  -   مجتمع آموزش عالي قملي محل تحص- تحول تيري مدشيگرا
  شبانه  3287  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  5  -  گرايش تشكيالت و روشها

  شبانه  3288  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  5  -  گرايش منابع انساني
  شبانه  3289  دانشگاه شاهد  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  شبانه  3290  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  هاي اطالعاتي گرايش مديريت سيستم

  شبانه  3291  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  گرايش مديريت منابع انساني
  شبانه  3292  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  ي اطالعاتيها  سيستمشيگرا

  شبانه  3293  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور -روشها گرايش تشكيالت و
  شبانه  3294  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور -گرايش منابع انساني

  نيمه حضوري  3295  دانشگاه تربيت مدرس  12  -   تحولتيري مدشيگرا
  نيمه حضوري  3296  دانشگاه عالمه طباطبايي  25  -  تخصصي دانشگاه محل تحصيل مركز آموزشهاي نيمه حضوري و

  نيمه حضوري  3297  دانشگاه عالمه طباطبايي  25  -  شيوه آموزش محور-تخصصي دانشگاه شهاي نيمه حضوري ومحل تحصيل مركز آموز
  پيام نور  3298  دانشگاه پيام نور مركز تهران  5  -  روشها گرايش تشكيالت و

  پيام نور  3299  دانشگاه پيام نور مركز تهران  5  -  يريت تحولگرايش مد
  پيام نور  3300  دانشگاه پيام نور مركز تهران  5  -  گرايش مديريت منابع انساني

  پيام نور  3301  دانشگاه پيام نور مركز تهران  5  -   اطالعاتييها ستمي ستيري مدشيگرا
  پيام نور  3302  انشگاه پيام نور مركز تهراند  5  -  ي دولتي مالتيري مدشيگرا

  پيام نور  3303  دانشگاه پيام نور مركز تهران  5  -   آموزش محوروهيش-روشها گرايش تشكيالت و
  پيام نور  3304  اه پيام نور مركز تهراندانشگ  5  -   آموزش محوروهيش-گرايش مديريت تحول

  پيام نور  3305  دانشگاه پيام نور مركز تهران  5  -   آموزش محوروهيش-گرايش مديريت منابع انساني
  پيام نور  3306  دانشگاه پيام نور مركز تهران  5  -  شيوه آموزش محور- اطالعاتييها ستمي ستيري مدشيگرا
  پيام نور  3307  دانشگاه پيام نور مركز تهران  5  -  شيوه آموزش محور-ي دولتي مالتيري مدشيگرا
  پيام نور  3308  دانشگاه پيام نور مركز دليجان  19  -  ي نيروي انسانتيري مدشيگرا



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  48صفحه   1جدول شماره 
 

  )2كد گرايش  (دولتي مديريت -1142ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا اه نام دانشگ
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  پيام نور  3309  دانشگاه پيام نور مركز دليجان  25  -  شيوه آموزش محور-ي نيروي انسانتيري مدشيگرا
  پيام نور  3310  دانشگاه پيام نور مركز رشت  19  -  ي منابع انسانتيري مدشيگرا
  پيام نور  3311  دانشگاه پيام نور مركز رشت  25  -  شيوه آموزش محور-ي منابع انسانتيري مدشيگرا
  پيام نور  3312  دانشگاه پيام نور مركز شيراز  19  -  ي انسان منابعتيري مدشيگرا
  پيام نور  3313  دانشگاه پيام نور مركز شيراز  25  -  شيوه آموزش محور-ي منابع انسانتيري مدشيگرا
  پيام نور  3314  دانشگاه پيام نور مركز گرمسار  19  -  ي منابع انسانتيري مدشيگرا
  پيام نور  3315  دانشگاه پيام نور مركز گرمسار  25  -  شيوه آموزش محور-ي منابع انسانتيري مدشيگرا
  مجازي  3316  دانشگاه تهران  62  -   آموزش محوروهيش

  )2كد گرايش ( مديريت بحران -1142
  روزانه  3317  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  ي دولتتيري مدبيباضرا
  شبانه  3318  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  ي دولتتيري مدبيباضرا

  )3كد گرايش ( مديريت صنعتي -1142
  روزانه  3319  دانشگاه اصفهان  6  -  

  هروزان  3320  دانشگاه اصفهان  12  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  3321  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  

  روزانه  3322  دانشگاه تهران  -  6  عمليات  تحقيق درشيگرا
  روزانه  3323  دانشگاه تهران  6  -  دي تولشيگرا

  روزانه  3324  دانشگاه خليج فارس بوشهر  15  -  
  روزانه  3325  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  گرايش تحقيق در عمليات

  روزانه  3326  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  دگرايش تولي
  روزانه  3327  دانشگاه شيراز  10  -  گرايش توليد

  روزانه  3328  دانشگاه عالمه طباطبايي  15  -  گرايش تحقيق در عمليات
  روزانه  3329  دانشگاه عالمه طباطبايي  15  -  گرايش توليد
  روزانه  3330  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  گرايش توليد

  روزانه  3331  رشت-دانشگاه گيالن  10  -  
  روزانه  3332  بابلسر-دانشگاه مازندران  6  -  عمليات و گرايش مديريت توليد

  روزانه  3333  دانشگاه يزد  8  -  دي تولشيگرا
  شبانه  3334  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  19  -   آموزش محوروهيش

  شبانه  3335  دانشگاه تهران  -  6  عمليات  تحقيق درشيگرا
  شبانه  3336  دانشگاه تهران  6  -  دي تولشيگرا

  شبانه  3337  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  گرايش تحقيق در عمليات
  شبانه  3338  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  گرايش توليد
  شبانه  3339  دانشگاه شيراز  2  -  گرايش توليد
  شبانه  3340  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  گرايش توليد

  شبانه  3341  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  
  نهشبا  3342  بابلسر-دانشگاه مازندران  5  -  عمليات و گرايش مديريت توليد

  شبانه  3343  دانشگاه يزد  6  -  دي تولشيگرا
  نيمه حضوري  3344  دانشگاه تربيت مدرس  12  -  

  غيرانتفاعي  3345  دماوند-مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد  19  -  ي مالشيگرا-فقط زن
  غيرانتفاعي  3346  دماوند-يرانتفاعي ارشادمؤسسه غ  19  -  ي مالشي گرا-فقط مرد

  غيرانتفاعي  3347  يزد-مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي  19  -  
  غيرانتفاعي  3348  مؤسسه غيرانتفاعي كار  19  -  نيقزو  واحدليمحل تحص

  مجازي  3349  دانشگاه تهران  62  -   آموزش محوروهيش
  مجازي  3350  تهران-مؤسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز  50  -   آموزش محوروهيش

  الملل بين  3351  دانشگاه تهران  25  -  جزيره كيش  واقع دريالملل محل تحصيل واحد بين
  )4كد گرايش ( مديريت فناوري اطالعات -1142

  روزانه  3352  )س(دانشگاه الزهرا  4  -  فقط زن
  روزانه  3353  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  3354  دانشگاه تهران  12  -  

  روزانه  3355  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  5  -  يكيالكترون كار گرايش كسب و
  روزانه  3356  دانشگاه شهيد بهشتي  15  -  

  روزانه  3357  دانشگاه عالمه طباطبايي  15  -  هاي اطالعات پيشرفته گرايش سيستم
  شبانه  3358  )س(دانشگاه الزهرا  4  -  فقط زن

  شبانه  3359  دانشگاه تهران  -  12  
  شبانه  3360  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  5  -  يكيونالكتر كار گرايش كسب و

  پيام نور  3361   پيام نور مركز تهراندانشگاه  19  -  
  پيام نور  3362  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور

  غيرانتفاعي  3363   قم-مؤسسه غيرانتفاعي تعالي  19  -  تيريمد  اطالعات ويفناور
  مجازي  3364  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  نامه اني پاي به جاي گروه آموزشيسو گذراندن دروس مشخص شده از- آموزش محوروهيش

  مجازي  3365  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  25  -  شيوه آموزش محور-الكترونيكي كار گرايش كسب و
  مجازي  3366  دانشگاه شهيد بهشتي  50  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  3367  دانشگاه فردوسي مشهد  62  -  شيوه آموزش محور

  مجازي  3368  تهران-مؤسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز  19  -  شيوه آموزش محور-هاي اطالعات پيشرفته گرايش سيستم
  مجازي  3369  تهران-مؤسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز  19  -  شيوه آموزش محور-گرايش مديريت دانش

  مجازي  3370  تهران-مؤسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز  19  -  شيوه آموزش محور-گرايش مديريت منابع اطالعاتي
  الملل بين  3371  زاهدان-گاه سيستان و بلوچستاندانش  25  -  الملل چابهار بين  واحدليمحل تحص-يكيالكترون كار گرايش كسب و



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  49صفحه   1جدول شماره 
 

  )5كد گرايش ( مديريت تكنولوژي -1142
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالي يانام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  3372  دانشگاه علم و صنعت ايران  12  -  فقط مرد
  شبانه  3373  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -   آموزش محوروهي ش- ي انتقال تكنولوژشيگرا

  )6كد گرايش ( مديريت مالي -1142
  روزانه  3374  دانشگاه اصفهان  8  -  

  روزانه  3375  دانشگاه اصفهان  11  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  3376  دانشگاه تهران  12  -  
  روزانه  3377  دانشگاه شهيد بهشتي  15  -  
  روزانه  3378  علوم اقتصاديدانشگاه   12  -  
  شبانه  3379  دانشگاه تهران  -  12  

  شبانه  3380  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  3381  علوم اقتصاديدانشگاه   -  15   آموزش محوروهيش
  مجازي  3382  دانشگاه تهران  62  -  زش محور آمووهيش

  الملل بين  3383  دانشگاه تهران  25  -  جزيره كيش  واقع دريالملل محل تحصيل واحد بين
  )7كد گرايش ( كارآفريني -1142

  روزانه  3384  دانشگاه تهران  10  -  ترويج كارآفريني گرايش آموزش و
  روزانه  3385  دانشگاه تهران  8  -  گرايش بخش عمومي

  روزانه  3386  دانشگاه تهران  10  -  گرايش سازماني
  روزانه  3387  دانشگاه تهران  10  -  گرايش فناوري
  روزانه  3388  دانشگاه تهران  10  -  جديد كار گرايش كسب و

  روزانه  3389  دانشگاه تهران  MBA  -  8 شيگرا
  روزانه  3390  دانشگاه تهران  8  -   توسعهشيگرا
  روزانه  3391  دانشگاه تهران  8  -  ي خدمات كشاورزشيگرا
  روزانه  3392  دانشگاه تهران  8  -   اطالعاتي فناورشيگرا

  روزانه  3393  هدانشگاه رازي كرمانشا  4  -  جديد كار گرايش كسب و
  روزانه  3394  دانشگاه سمنان  5  -  ديجد كار گرايش كسب و

  روزانه  3395  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  5  -  
  روزانه  3396  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  6  -  گرايش بخش عمومي

  روزانه  3397  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  6  -  گرايش سازماني
  روزانه  3398  زاهدان-ندانشگاه سيستان و بلوچستا  6  -  جديد كار گرايش كسب و

  روزانه  3399  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  روزانه  3400  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  
  روزانه  3401  دانشگاه شهيد بهشتي  19  -  يني كارآفرتيريمد
  روزانه  3402  دانشگاه عالمه طباطبايي  15  -  

  شبانه  3403  دانشگاه تهران  9  -  ترويج كارآفريني گرايش آموزش و
  شبانه  3404  دانشگاه تهران  8  -  گرايش بخش عمومي

  شبانه  3405  دانشگاه تهران  9  -  گرايش سازماني
  شبانه  3406  دانشگاه تهران  10  -  گرايش فناوري
  شبانه  3407  دانشگاه تهران  10  -  جديد كار گرايش كسب و

  شبانه  3408  دانشگاه تهران  MBA  -  8 شيگرا
  شبانه  3409  دانشگاه تهران  8  -   توسعهشيگرا
  شبانه  3410  دانشگاه تهران  8  -  ي خدمات كشاورزشيگرا
  شبانه  3411  دانشگاه تهران  8  -  ات اطالعي فناورشيگرا

  شبانه  3412  ناندانشگاه سم  5  -  ديجد كار گرايش كسب و
  شبانه  3413  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  5  -  

  شبانه  3414  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  6  -  گرايش بخش عمومي
  شبانه  3415  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  6  -  گرايش سازماني
  شبانه  3416  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  6  -  جديد كار گرايش كسب و

  شبانه  3417  ه شاهددانشگا  4  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  شبانه  3418  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  

  الملل بين  3419  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  38  -  الملل چابهار بين  واحدليمحل تحص
  )8كد گرايش ( مديريت منابع انساني -1142

  روزانه  3420  دانشگاه تهران  6  -  
  شبانه  3421  دانشگاه تهران  -  6  
  مجازي  3422  دانشگاه تهران  62  -   آموزش محوروهيش

  )9كد گرايش ( علمي كاربردي مديريت نشر -1142
  غيرانتفاعي  3423  )غيرانتفاعي(مشهد -)ع(دانشگاه امام رضا  7  -   شرايط در انتهاي دفترچه– فقط زن
  غيرانتفاعي  3424  )غيرانتفاعي(مشهد -)ع(دانشگاه امام رضا  12  -   شرايط در انتهاي دفترچه– فقط مرد

  )1كد گرايش (آموزش محيط زيست  برنامه ريزي، مديريت و -1146
  روزانه  3425  گاه تهراندانش  10  -  
  شبانه  3426  دانشگاه تهران  10  -  

  )2د گرايش ك( آموزش محيط زيست -1146
  پيام نور  3427  )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران   19  -  

  پيام نور  3428  )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران   25  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  3429  )واحد ري( پيام نور مركز تهران دانشگاه  25  -  نامه اني پاي به جاي گروه آموزشيسو گذراندن دروس مشخص شده از- آموزش محوروهيش

  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  50صفحه   1جدول شماره 
 

  )1كد گرايش ( مديريت اجرايي -1148
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلسسه آموزش عاليمؤيا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  3430  دانشگاه تهران  6  -  
  هروزان  3431  دانشگاه تهران  6  -  ي فنيها  دانشكدهسي پردلي محل تحص- اتي عملتيري مدشيگرا

  روزانه  3432  دانشگاه تهران  5  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص
  روزانه  3433  دانشگاه سمنان  5  -  
  روزانه  3434  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  
  روزانه  3435  دانشگاه شهيد بهشتي  15  -  

  روزانه  3436  دانشگاه علم و صنعت ايران  15  -  فقط مرد
  روزانه  3437  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  
  روزانه  3438  بابلسر-دانشگاه مازندران  4  -  
  روزانه  3439  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  5  -  

  روزانه  3440  دانشگاه يزد  6  -  اتيعمل و دي تولشيگرا
  شبانه  3441  دانشگاه تهران  -  6  

  شبانه  3442  دانشگاه تهران  19  -  ي فنيها  دانشكدهسي پردلي محل تحص- اتي عملتيري مدشيگرا
  شبانه  3443  دانشگاه تهران  5  -   مجتمع آموزش عالي قمليمحل تحص

  شبانه  3444  دانشگاه سمنان  5  -  
  شبانه  3445  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  

  شبانه  3446  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  3447  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  شبانه  3448  بابلسر-دانشگاه مازندران  4  -  
  شبانه  3449  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  2  -  

  شبانه  3450  دانشگاه يزد  5  -  اتيعمل و دي تولشيگرا
  پيام نور  3451  دانشگاه پيام نور مركز بابل  19  -  

  پيام نور  3452  دانشگاه پيام نور مركز بابل  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3453  )واحد قشم(دانشگاه پيام نور مركز بندرعباس   19  -  

  پيام نور  3454  )واحد قشم(دانشگاه پيام نور مركز بندرعباس   19  -  ه آموزش محورشيو
  پيام نور  3455  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  

  پيام نور  3456  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3457  )واحد كرج(دانشگاه پيام نور مركز تهران   19  -  

  پيام نور  3458  )واحد كرج(دانشگاه پيام نور مركز تهران   25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3459  دانشگاه پيام نور مركز ساري  19  -  

  پيام نور  3460  دانشگاه پيام نور مركز ساري  25  -  شيوه آموزش محور
  ام نورپي  3461  دانشگاه پيام نور مركز ساوه  19  -  

  پيام نور  3462  دانشگاه پيام نور مركز ساوه  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3463  دانشگاه پيام نور مركز گرمسار  19  -  

  پيام نور  3464  دانشگاه پيام نور مركز گرمسار  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3465  دانشگاه پيام نور مركز ورامين  19  -  

  ورپيام ن  3466  دانشگاه پيام نور مركز ورامين  25  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  3467  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار  19  -   دفترچهيانتها  درطيشرا. گردد يم  برگزارسيانگل  دانشگاه ساندرلنديهمكار  رشته بانيا

  غيرانتفاعي  3468  )غيرانتفاعي(سازمان مديريت صنعتي  19  -  محل تحصيل تهران
  غيرانتفاعي  3469  قزوين- البرزمؤسسه غيرانتفاعي دانش  19  -  

  مجازي  3470  دانشگاه اصفهان  38  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  3471   نور مركز بابلدانشگاه پيام  25  -
  مجازي  3472  )واحد قشم(دانشگاه پيام نور مركز بندرعباس   25  -
  مجازي  3473  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -
  مجازي  3474  )واحد كرج(دانشگاه پيام نور مركز تهران   25  -
  مجازي  3475  دانشگاه پيام نور مركز ساري  25  -
  مجازي  3476  دانشگاه پيام نور مركز ساوه  25  -
  مجازي  3477   نور مركز گرمساردانشگاه پيام  25  -

  نامه اني پاي به جاي گروه آموزشيسو گذراندن دروس مشخص شده از- آموزش محوروهيش

  مجازي  3478  دانشگاه پيام نور مركز ورامين  25  -
  مجازي  3479  دانشگاه تهران  62  -   آموزش محوروهيش

  مجازي  3480  دانشگاه علم و صنعت ايران  56  -  شيوه آموزش محور
  الملل بين  3481  دانشگاه تبريز  -  38  ارس الملل دانشگاه واقع در بين  واحدليمحل تحص

  )2 گرايش كد (MBA  مديريت-1148
  روزانه  3482   تبريزدانشگاه  5  -  گرايش استراتزي

  روزانه  3483  دانشگاه تهران  -  6  يگرايش مديريت توسعه سازمان و منابع انسان
  روزانه  3484  دانشگاه تهران  6  -  يابي بازارتيري مدشيگرا

  روزانه  3485  دانشگاه سمنان  4  -  مديريت گرايش اقتصاد
  روزانه  3486  دانشگاه سمنان  4  -  گرايش مديريت استراتژي
  روزانه  3487  دانشگاه سمنان  4  -  گرايش مديريت بازاريابي
  روزانه  3488  دانشگاه سمنان  4  -  منابع انساني گرايش مديريت توسعه و
  روزانه  3489  دانشگاه سمنان  9  -  گرايش مديريت عمليات

  روزانه  3490  دانشگاه سمنان  4  -  گرايش مديريت مالي
  روزانه  3491  دانشگاه شاهرود  10  -  

  روزانه  3492  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  15  -  )مديريت اجرايي مهندسي و( MBEعنوان رشته 
  روزانه  3493  دانشگاه صنعتي شريف  31  -  )مديريت اجرايي مهندسي و( MBEعنوان رشته - آموزش محوروهيش

عنـوان رشـته    -شـرايط در انتهـاي دفترچـه      -محل تحصيل تهران  -گرايش مديريت استراتژي  
MBE )روزانه  3494  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  )مديريت اجرايي مهندسي و  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  51صفحه   1جدول شماره 
 

  )2 گرايش كد (MBA  مديريت-1148ادامه كد 
ذيرش ظرفيت پ

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

عنـوان رشـته    -شرايط در انتهـاي دفترچـه     -محل تحصيل تهران  -گرايش مديريت تكنولوژي  
MBE )روزانه  3495  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  4  -  )مديريت اجرايي مهندسي و  

  روزانه  3496  علوم اقتصاديدانشگاه   8  -  ي استراتژشيگرا
  روزانه  3497  علوم اقتصاديدانشگاه   8  -  ي مالتيري مدشيگرا
  شبانه  3498  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  19  -   آموزش محوروهيش-يابي بازارشيگرا

  شبانه  3499  دانشگاه تبريز  1  -  گرايش استراتزي
  شبانه  3500  دانشگاه تهران  -  6  يع انسانگرايش مديريت توسعه سازمان و مناب

  شبانه  3501  نشگاه تهراندا  6  -  يابي بازارتيري مدشيگرا
  شبانه  3502  دانشگاه سمنان  4  -  مديريت گرايش اقتصاد

  شبانه  3503  دانشگاه سمنان  4  -  گرايش مديريت استراتژي
  شبانه  3504  دانشگاه سمنان  4  -  گرايش مديريت بازاريابي
  شبانه  3505  دانشگاه سمنان  4  -  منابع انساني گرايش مديريت توسعه و

  شبانه  3506  دانشگاه سمنان  4  -  گرايش مديريت مالي
  شبانه  3507  دانشگاه شاهرود  5  -  

  شبانه  3508  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  )راييمهندسي ومديريت اج( MBEعنوان رشته 
  شبانه  3509  دانشگاه صنعتي شريف  -  62  )مهندسي ومديريت اجرايي( MBEعنوان رشته - آموزش محوروهيش

عنـوان رشـته    -شـرايط در انتهـاي دفترچـه      -محل تحصيل تهران  -گرايش مديريت استراتژي  
MBE )شبانه  3510  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  )مديريت اجرايي مهندسي و  

عنـوان رشـته    -شرايط در انتهـاي دفترچـه     -محل تحصيل تهران  -گرايش مديريت تكنولوژي  
MBE )شبانه  3511  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  )جراييمديريت ا مهندسي و  

  شبانه  3512  علوم اقتصاديدانشگاه   -  10   آموزش محوروهيش-ي استراتژشيگرا
  شبانه  3513  علوم اقتصاديدانشگاه   -  10   آموزش محوروهيش-ي مالتيري مدشيگرا

  پيام نور  3514  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  
  پيام نور  3515  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  3516  )واحددماوند(دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  
  پيام نور  3517  )واحددماوند(دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  3518  )غيرانتفاعي( تهران -دانشگاه علم و فرهنگ  19  -  ي دفترچهشرايط در انتها-گرايش استراتژي

  غيرانتفاعي  3519  )غيرانتفاعي(بابل-دانشگاه علوم و فنون مازندران  19  -   دانشگاه كانپور هندوستانيبا همكار
  غيرانتفاعي  3520  مؤسسه غيرانتفاعي قشم  19  -   دانشگاه كارلتون كانادايهمكار با

  غيرانتفاعي  3521  تبريز-)ص(مؤسسه غيرانتفاعي نبي اكرم  19  -  يابي بازارتيري مدشيگرا
  مجازي  3522  دانشگاه اصفهان  38  -  محورشيوه آموزش 

  مجازي  3523  راندانشگاه ته  62  -   آموزش محوروهيش
  مجازي  3524  تهران-مؤسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز  50  -  شيوه آموزش محور

  مجازي  3525  تهران-مؤسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي  12  -   آموزش محوروهيش-يابي بازارتيري  مدشيگرا
  مجازي  3526  تهران-مؤسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي  12  -   آموزش محوروهيش-ي استراتژشيگرا
  مجازي  3527  تهران-فاعي مجازي نورطوبيمؤسسه غيرانت  12  -   آموزش محوروهيش-ي توسعه سازمان و منابع انسانتيري مدشيگرا
  مجازي  3528  تهران-مؤسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي  12  -   آموزش محوروهيش-ي مالتيري مدشيگرا

  الملل بين  3529  دانشگاه تهران  25  -  جزيره كيش  واقع دريالملل محل تحصيل واحد بين-گرايش مديريت بازاريابي
ـ   تحـصيل واحـد بـين     محـل   -منابع انساني  گرايش مديريت توسعه سازمان و       واقـع در   يالملل

  الملل بين  3530  دانشگاه تهران  25  -  جزيره كيش
  الملل بين  3531  دانشگاه تهران  25  -  جزيره كيش  واقع دريالملل محل تحصيل واحد بين-گرايش مديريت تكنولوژي

  الملل بين  3532  دانشگاه تهران  25  -  جزيره كيش  واقع دريالملل محل تحصيل واحد بين-گرايش مديريت مالي
  الملل بين  3533  دانشگاه تهران  25  -  جزيره كيش  واقع دريالملل محل تحصيل واحد بين-ي استراتژشيگرا

  الملل بين  3534  رشت-دانشگاه گيالن  31  -  انزلي الملل دانشگاه واقع درمنطقه آزاد بندر محل تحصيل واحدبين
  الملل بين  3535  رشت-دانشگاه گيالن  38  -  يالملل دانشگاه واقع در منطقه آزاد بندر انزل  واحد بينلي محل تحص- آموزش محوروهيش

   *)3كد گرايش (شهري   مديريت امور-1148
  روزانه  3536  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  3537  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  
  شبانه  3538  دانشگاه تهران  -  6  

  شبانه  3539  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  3540  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  

  نيمه حضوري  3541  طباطباييدانشگاه عالمه   25  -  تخصصي دانشگاه محل تحصيل مركز آموزشهاي نيمه حضوري و
  نيمه حضوري  3542  دانشگاه عالمه طباطبايي  25  -  شيوه آموزش محور-تخصصي دانشگاه محل تحصيل مركز آموزشهاي نيمه حضوري و

  مجازي  3543  اندانشگاه تهر  62  -   آموزش محوروهيش
نـدن دروس    سال سابقه كار ترجيحاً در حوزه مطالعات شهري يا خدمات شهري پس از اخذ ليسانس را داشـته و گذرا                    5داوطلبان رشته مديريت امور شهري، بايد حداقل        * 

  .كمبود و موفقيت در مصاحبه ورودي از شرايط تحصيل در اين دوره است
  

   *)1كد گرايش (مباني نظري اسالمي  - مدرسي معارف اسالمي-1152
  روزانه  3544  دانشگاه اصفهان  5  -  

  روزانه  3545  دانشگاه اصفهان  12  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  3546  دانشگاه شهيد بهشتي  11  -  
  روزانه  3547  دانشگاه فردوسي مشهد  9  -  

  روزانه  3548  دانشگاه قم  12  -  فقط مرد
  روزانه  3549  بابلسر-دانشگاه مازندران  6  -  



 هاي گروه علوم انساني  محل  جداول كد رشته                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم انساني  محل جداول كد رشته  52صفحه   1جدول شماره 
 

   *)1كد گرايش (مباني نظري اسالمي  -مدرسي معارف اسالمي -1152ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلؤسسه آموزش عاليميا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  شبانه  3550  دانشگاه شهيد بهشتي  1  -  
  شبانه  3551  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  شبانه  3552  بابلسر-دانشگاه مازندران  6  -  

  غيرانتفاعي  3553  )نتفاعيغيرا(قم -)ع(دانشگاه باقرالعلوم   12  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط مرد
   *)2كد گرايش (اخالق اسالمي  - مدرسي معارف اسالمي-1152

  روزانه  3554  دانشگاه تهران  6  -  
  شبانه  3555  دانشگاه تهران  9  -  

  غيرانتفاعي  3556  )غيرانتفاعي(قم -)ع(دانشگاه باقرالعلوم   12  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط مرد
   *)3كد گرايش (تمدن اسالمي  تاريخ و - مدرسي معارف اسالمي-1152

  روزانه  3557  دانشگاه شهيد بهشتي  12  -  
  شبانه  3558  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  

   *)4كد گرايش (انقالب اسالمي  - مدرسي معارف اسالمي-1152
  روزانه  3559  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  2  -  

  روزانه  3560  دانشگاه فردوسي مشهد  9  -  باشد شبانه مي  وروزانه در جمعاً نفر 5 منوط به پذيرش حداقل ها تشكيل كالس
  شبانه  3561  همدان-وعلي سينادانشگاه ب  4  -  

  شبانه  3562  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  باشد شبانه مي روزانه و در جمعاً نفر 5 منوط به پذيرش حداقل ها تشكيل كالس
   *)5كد گرايش (آشنايي با منابع اسالمي  - مدرسي معارف اسالمي-1152

  روزانه  3563  دانشگاه فردوسي مشهد  9  -  
  شبانه  3564  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  

بايد به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كـشور و يـا            ) مجموعه مدرسي معارف اسالمي    (1152داوطلبان مجاز به انتخاب رشته كد رشته امتحاني         * 
 - دبيرخانه هيأت مركزي گزينش نهـاد      هاي مربوطه، آن را به همراه ساير مدارك خواسته شده به            نشريه پيك سنجش، مراجعه و ضمن دريافت و تكميل فرم         

  .دانشجو ارسال نماينداستاد و اداره گزينش 



  گروه علوم پايه-2                                               جدول شماره 1390 سال )كارشناسي ارشد( انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي  دفترچه راهنماي

  هاي گروه علوم پايه  محل جداول كد رشته  53صفحه   2جدول شماره 
 

  
(                                                                                                                      )  



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                1390سال ) كارشناسي ارشد(الت تكميلي  دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصي

  هاي گروه علوم پايه  محل جداول كد رشته  54صفحه   2جدول شماره 
 

  لوم پايههاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه ع  محلكد رشته -2جدول شماره 
  )1كد گرايش (پترولوژي  - زمين شناسي -1201

ظرفيت پذيرش 
  مالحظات  نيمسال

  اول  دوم
   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 

  كد
محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  3701  سازمان زمين شناسي-پژوهشكده علوم زمين  6  -  
  روزانه  3702  دانشگاه اروميه  4  -  
  روزانه  3703  دانشگاه اصفهان  11  -  
  انهروز  3704  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  
  روزانه  3705  دانشگاه بيرجند  8  -  
  روزانه  3706  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  2  -  
  هروزان  3707  دانشگاه تبريز  11  -  
  روزانه  3708  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  3709  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  3710  دانشگاه دامغان  5  -  
  روزانه  3711  دانشگاه زنجان  10  -  
  روزانه  3712  زاهدان-نشگاه سيستان و بلوچستاندا  6  -  
  روزانه  3713  دانشگاه شاهرود  8  -  
  روزانه  3714  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  9  -  
  روزانه  3715  نشگاه شهيد بهشتيدا  8  -  
  روزانه  3716  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  
  روزانه  3717  آباد خرم-دانشگاه لرستان  6  -  
  روزانه  3718  بندرعباس-زگاندانشگاه هرم  8  -  
  شبانه  3719  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  3720  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  
  شبانه  3721  قزوين-)ره(ام خميني المللي ام دانشگاه بين  4  -  

  شبانه  3722  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  6  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  3723  دانشگاه تبريز  5  -  
  شبانه  3724  دانشگاه تهران  5  -  
  شبانه  3725  دانشگاه دامغان  2  -  
  شبانه  3726  دانشگاه زنجان  5  -  
  شبانه  3727  زاهدان-وچستاندانشگاه سيستان و بل  6  -  
  شبانه  3728  دانشگاه شاهرود  5  -  
  شبانه  3729  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  6  -  
  شبانه  3730  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  
  شبانه  3731  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  پيام نور  3732  دانشگاه پيام نور مركز كرمان  19  -  

  پيام نور  3733  م نور مركز كرماندانشگاه پيا  19  -  شيوه آموزش محور
  )2كد گرايش (اقتصادي  - زمين شناسي -1201

  روزانه  3734  سازمان زمين شناسي-پژوهشكده علوم زمين  6  -  
  روزانه  3735  اروميهدانشگاه   5  -  
  روزانه  3736  دانشگاه اصفهان  6  -  
  روزانه  3737  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  
  روزانه  3738  دانشگاه تبريز  6  -  

  روزانه  3739  دانشگاه تربيت معلم تهران  10  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  3740  دانشگاه تهران  2  -  
  روزانه  3741  دانشگاه دامغان  8  -  
  روزانه  3742  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  4  -  
  روزانه  3743  دانشگاه شاهرود  8  -  
  روزانه  3744  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  
  روزانه  3745  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  
  روزانه  3746  دانشگاه شهيد چمران اهواز  5  -  
  روزانه  3747  دانشگاه شيراز  12  -  
  روزانه  3748  دانشگاه فردوسي مشهد  9  -  
  روزانه  3749  گرگان-دانشگاه گلستان  6  -  
  روزانه  3750  آباد خرم-دانشگاه لرستان  4  -  
  شبانه  3751  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  3752  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  2  -  
  شبانه  3753  دانشگاه تبريز  4  -  
  شبانه  3754  دانشگاه تهران  2  -  
  شبانه  3755  دانشگاه دامغان  4  -  
  شبانه  3756  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  4  -  
  شبانه  3757  ددانشگاه شاهرو  5  -  
  شبانه  3758  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  3759  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  پيام نور  3760  تان فارساس-دانشگاه پيام نور مركز اوز  19  -  
  پيام نور  3761  دانشگاه پيام نور مركز تبريز  19  -  

  پيام نور  3762  دانشگاه پيام نور مركز تبريز  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3763  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  

  پيام نور  3764  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                1390سال ) كارشناسي ارشد(الت تكميلي  دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصي

  هاي گروه علوم پايه  محل جداول كد رشته  55صفحه   2جدول شماره 
 

  )3كد گرايش (تكتونيك  - زمين شناسي -1201
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  3765  سازمان زمين شناسي-پژوهشكده علوم زمين  6  -  
  روزانه  3766  دانشگاه اصفهان  6  -  
  روزانه  3767  دانشگاه بيرجند  8  -  بلوچستان همكاري دانشگاه سيستان و با
  روزانه  3768  دانشگاه تبريز  4  -  
  روزانه  3769  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  3770  دانشگاه دامغان  6  -  
  روزانه  3771  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  4  -  
  روزانه  3772  دانشگاه شاهرود  6  -  
  روزانه  3773  دانشگاه شيراز  10  -  
  نهروزا  3774  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  روزانه  3775  گرگان-دانشگاه گلستان  6  -  
  شبانه  3776  دانشگاه تبريز  1  -  
  شبانه  3777  دانشگاه دامغان  2  -  
  شبانه  3778  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  4  -  
  شبانه  3779  دانشگاه شاهرود  4  -  
  شبانه  3780  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  

  )4كد گرايش  ( )هيدرولوژي(آبشناسي  - زمين شناسي -1201
  روزانه  3781  نشگاه تبريزدا  4  -  
  روزانه  3782  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  4  -  
  روزانه  3783  دانشگاه شاهرود  5  -  
  روزانه  3784  چمران اهوازدانشگاه شهيد   8  -  
  روزانه  3785  دانشگاه شيراز  12  -  
  روزانه  3786  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  شبانه  3787  دانشگاه تبريز  1  -  
  شبانه  3788  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  4  -  
  شبانه  3789  دانشگاه شاهرود  2  -  
  شبانه  3790  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  3791  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  
  پيام نور  3792  دانشگاه پيام نور مركز ابهر  19  -  

  پيام نور  3793  هردانشگاه پيام نور مركز اب  25  -  شيوه آموزش محور
  )5كد گرايش  ( فسيل شناسي چينه شناسي و - زمين شناسي -1201

  روزانه  3794  سازمان زمين شناسي-پژوهشكده علوم زمين  6  -  
  روزانه  3795  اه اروميهدانشگ  4  -  
  روزانه  3796  دانشگاه اصفهان  10  -  
  روزانه  3797  دانشگاه بيرجند  8  -  

  روزانه  3798   تهراندانشگاه تربيت معلم  10  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  3799  دانشگاه تهران  4  -  
  روزانه  3800  دانشگاه دامغان  4  -  
  روزانه  3801  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  
  روزانه  3802  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  
  روزانه  3803  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  
  روزانه  3804  آباد خرم-دانشگاه لرستان  6  -  
  شبانه  3805  دانشگاه اروميه  1  -  
  شبانه  3806  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  3807  دانشگاه دامغان  2  -  
  شبانه  3808  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  
  شبانه  3809  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  
  شبانه  3810  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  پيام نور  3811  گاه پيام نور مركز اردكاندانش  19  -  

  پيام نور  3812  دانشگاه پيام نور مركز اردكان  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3813  دانشگاه پيام نور مركز بيرجند  19  -  

  پيام نور  3814  دانشگاه پيام نور مركز بيرجند  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3815  دانشگاه پيام نور مركز تبريز  19  -  

  پيام نور  3816   پيام نور مركز تبريزدانشگاه  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3817  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  

  پيام نور  3818  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3819  )واحددماوند(دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  

  پيام نور  3820  )واحددماوند(دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3821  اه پيام نور مركز دامغاندانشگ  19  -  
  پيام نور  3822  دانشگاه پيام نور مركز شيراز  19  -  

  پيام نور  3823  دانشگاه پيام نور مركز شيراز  25  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  3824  موسسه غيرانتفاعي كرمان  19  -  

  )6د گرايش ك ( سنگ شناسي رسوبي رسوب شناسي و - زمين شناسي -1201
  روزانه  3825  دانشگاه اصفهان  6  -  
  روزانه  3826  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  2  -  
  روزانه  3827  دانشگاه بيرجند  6  -  



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                1390سال ) كارشناسي ارشد(الت تكميلي  دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصي

  هاي گروه علوم پايه  محل جداول كد رشته  56صفحه   2جدول شماره 
 

  )6كد گرايش  ( سنگ شناسي رسوبي رسوب شناسي و - زمين شناسي -1201كد ادامه 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  3828  دانشگاه تهران  4  -  
  روزانه  3829  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  
  روزانه  3830  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  
  انهروز  3831  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  8  -  
  شبانه  3832  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  2  -  
  شبانه  3833  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  3834  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  
  شبانه  3835  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  پيام نور  3836  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  19  -  

  پيام نور  3837  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  25  -  شيوه آموزش محور
  )7 گرايش كد( نفت - زمين شناسي-1201

  روزانه  3838  دانشگاه شهيد چمران اهواز  10  -  
  شبانه  3839  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  

  )8 گرايش كد( مهندسي - زمين شناسي-1201
  روزانه  3840  دانشگاه اصفهان  5  -  
  روزانه  3841  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  
  روزانه  3842  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  3843  هراندانشگاه ت  5  -  
  روزانه  3844  دانشگاه دامغان  4  -  
  روزانه  3845  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  
  روزانه  3846  دانشگاه يزد  6  -  
  شبانه  3847  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  
  شبانه  3848  دانشگاه تهران  5  -  
  شبانه  3849  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  شبانه  3850  دانشگاه يزد  5  -  

  )9كد گرايش (زيست محيطي  - زمين شناسي -1201
  روزانه  3851  دانشگاه اروميه  4  -  
  روزانه  3852  زدانشگاه تبري  4  -  
  روزانه  3853  دانشگاه شاهرود  9  -  
  روزانه  3854  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  
  روزانه  3855  دانشگاه شيراز  10  -  
  روزانه  3856  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  
  شبانه  3857  دانشگاه اروميه  1  -  
  شبانه  3858  دانشگاه تبريز  1  -  
  شبانه  3859  دانشگاه شاهرود  5  -  
  شبانه  3860  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  
  شبانه  3861  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  پيام نور  3862  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  19  -  

  پيام نور  3863  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  25  -  شيوه آموزش محور
  )10كد گرايش ( ژئوشيمي - زمين شناسي-1201

  روزانه  3864  دانشگاه تبريز  4  -  
  روزانه  3865  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  4  -  
  روزانه  3866  دانشگاه شيراز  6  -  
  شبانه  3867  دانشگاه تبريز  1  -  
  شبانه  3868  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  4  -  

  )1كد گرايش ( ژئوفيزيك -1202
  روزانه  3869  زلزله ومهندسي شناسي المللي زلزله نپژوهشگاه بي  10  -  گرايش زلزله شناسي

  روزانه  3870  دانشگاه اراك  2  -  گرايش الكتريكي
  روزانه  3871  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش لرزه شناسي
  روزانه  3872  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  4  -  يگرايش زلزله شناس

  روزانه  3873  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  2  -  كي ژئوالكترشيگرا
  روزانه  3874  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  2  -  سي ژئومغناطشيگرا
  روزانه  3875  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  2  -  ي لرزه شناسشيگرا

  روزانه  3876  دانشگاه تهران  12  -  گرايش زلزله شناسي
  روزانه  3877  دانشگاه تهران  6  -  گرايش ژئوالكتريك

  روزانه  3878  دانشگاه تهران  4  -  مغناطيسگرايش ژئو
  روزانه  3879  تهراندانشگاه   4  -  گرايش گراني سنجي
  روزانه  3880  دانشگاه تهران  9  -  گرايش لرزه شناسي

  روزانه  3881  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  
  روزانه  3882  دانشگاه شاهرود  6  -  گرايش ژئوالكتريك

  روزانه  3883  دانشگاه شاهرود  5  -  ي سنجي گرانشيگرا
  روزانه  3884  دانشگاه شاهرود  6  -  ي لرزه شناسشيگرا

  روزانه  3885  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  گرايش زلزله شناسي
  انهروز  3886  زنجان-مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   15  -  

  شبانه  3887  دانشگاه اراك  2  -  گرايش الكتريكي
  شبانه  3888  دانشگاه اروميه  1  -  گرايش لرزه شناسي



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                1390سال ) كارشناسي ارشد(الت تكميلي  دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصي

  هاي گروه علوم پايه  محل جداول كد رشته  57صفحه   2جدول شماره 
 

  )1كد گرايش ( ژئوفيزيك -1202ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  اتمالحظ  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  شبانه  3889  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  4  -  يگرايش زلزله شناس
  شبانه  3890  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  2  -  كي ژئوالكترشيگرا
  شبانه  3891  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  2  -  سي ژئومغناطشيگرا
  شبانه  3892  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  2  -  ي لرزه شناسشيگرا

  شبانه  3893  راندانشگاه ته  12  -  گرايش زلزله شناسي
  شبانه  3894  دانشگاه تهران  6  -  گرايش ژئوالكتريك
  شبانه  3895  دانشگاه تهران  2  -  گرايش ژئومغناطيس
  شبانه  3896  دانشگاه تهران  4  -  يگرايش گراني سنج
  شبانه  3897  دانشگاه تهران  9  -  گرايش لرزه شناسي
  شبانه  3898  دانشگاه شاهرود  4  -  گرايش ژئوالكتريك

  شبانه  3899  دانشگاه شاهرود  4  -  ي سنجي گرانشيگرا
  شبانه  3900  دانشگاه شاهرود  4  -  ي لرزه شناسشيگرا

  شبانه  3901  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  گرايش زلزله شناسي
  پيام نور  3902  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  يزلزله شناس
  پيام نور  3903  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  ش محور آموزوهيش-يزلزله شناس

  )2كد گرايش ( هواشناسي -1202
  روزانه  3904  دانشگاه تهران  9  -  
  روزانه  3905  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  4  -  
  روزانه  3906  دانشگاه يزد  5  -  
  شبانه  3907  دانشگاه تهران  9  -  
  شبانه  3908  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  2  -  
  شبانه  3909  دانشگاه يزد  4  -  

  )1كد گرايش ( شيمي فيزيك – شيمي -1203
  روزانه  3910  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  2  -  
  روزانه  3911  دانشگاه اراك  8  -  
  روزانه  3912  دانشگاه اروميه  8  -  
  روزانه  3913  دانشگاه اصفهان  10  -  

  روزانه  3914  )س(دانشگاه الزهرا  8  -  فقط زن
  روزانه  3915  دانشگاه ايالم  2  -  
  روزانه  3916  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  10  -  
  هروزان  3917  دانشگاه بيرجند  6  -  
  روزانه  3918  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  2  -  
  روزانه  3919  دانشگاه تبريز  11  -  

  روزانه  3920  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  9  -  ا پيماني وزارت آموزش و پرورشويژه فرهنگيان شاغل رسمي ي
  روزانه  3921  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  3922  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  5  -  

  روزانه  3923  دانشگاه تربيت معلم تهران  10  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  3924  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  5  -  
  روزانه  3925  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  3926  دانشگاه خليج فارس بوشهر  8  -  
  روزانه  3927  دانشگاه دامغان  11  -  
  روزانه  3928  دانشگاه رازي كرمانشاه  6  -  

  روزانه  3929  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  3930  دانشگاه زنجان  9  -  
  روزانه  3931  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  18  -  
  روزانه  3932  دانشگاه شاهرود  8  -  
  روزانه  3933  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  
  روزانه  3934  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  
  روزانه  3935  دانشگاه شهيد چمران اهواز  4  -  
  روزانه  3936  دانشگاه شيراز  8  -  

  روزانه  3937  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن
  روزانه  3938  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  فقط مرد

  روزانه  3939  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  10  -  
  روزانه  3940  دانشگاه صنعتي شريف  10  -  
  روزانه  3941  دانشگاه صنعتي شيراز  8  -  

  روزانه  3942  دانشگاه علم و صنعت ايران  9  -  فقط مرد
  روزانه  3943  دانشگاه فردوسي مشهد  9  -  
  روزانه  3944  دانشگاه كاشان  12  -  
  روزانه  3945  دانشگاه كردستان  6  -  
  روزانه  3946  گرگان-دانشگاه گلستان  5  -  
  روزانه  3947  رشت-دانشگاه گيالن  9  -  
  روزانه  3948  رشت-دانشگاه گيالن  19  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  3949  آباد خرم-دانشگاه لرستان  4  -  
  روزانه  3950  بابلسر-دانشگاه مازندران  9  -  
  روزانه  3951  اردبيل-شگاه محقق اردبيليدان  9  -  
  روزانه  3952  دانشگاه مالير  5  -  



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                1390سال ) كارشناسي ارشد(الت تكميلي  دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصي

  هاي گروه علوم پايه  محل جداول كد رشته  58صفحه   2جدول شماره 
 

  )1كد گرايش ( شيمي فيزيك – شيمي -1203ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  3953  دانشگاه ياسوج  6  -  
  روزانه  3954  دانشگاه يزد  6  -  
  روزانه  3955  زنجان-وم پايه مركز تحصيالت تكميلي در عل  11  -  
  شبانه  3956  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  2  -  
  شبانه  3957  دانشگاه اراك  4  -  
  شبانه  3958  هدانشگاه ارومي  5  -  
  شبانه  3959  دانشگاه ايالم  2  -  
  شبانه  3960  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  9  -  
  شبانه  3961  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  5  -  
  شبانه  3962  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  8  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  3963  دانشگاه تبريز  6  -  
  شبانه  3964  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  4  -  

  شبانه  3965  دانشگاه تربيت معلم تهران  10  -  شيوه آموزش محور- تهرانليمحل تحص
  شبانه  3966  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  2  -  
  شبانه  3967  دانشگاه تهران  5  -  
  شبانه  3968  دانشگاه دامغان  4  -  
  شبانه  3969  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  9  -  
  شبانه  3970  دانشگاه شاهرود  5  -  
  شبانه  3971  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  

  شبانه  3972  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن
  شبانه  3973  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط مرد

  انهشب  3974  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن-شيوه آموزش محور
  شبانه  3975  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط مرد-شيوه آموزش محور

  شبانه  3976  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  
  شبانه  3977  دانشگاه صنعتي شريف  4  -  

  شبانه  3978  ندانشگاه علم و صنعت ايرا  5  -  فقط زن
  شبانه  3979  دانشگاه علم و صنعت ايران  1  -  فقط مرد

  شبانه  3980  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  شبانه  3981  دانشگاه كاشان  5  -  
  شبانه  3982  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  
  شبانه  3983  بابلسر-دانشگاه مازندران  5  -  
  شبانه  3984  دانشگاه مالير  5  -  
  شبانه  3985  دانشگاه ياسوج  6  -  
  شبانه  3986  دانشگاه يزد  5  -  
  پيام نور  3987  دانشگاه پيام نور مركز ابهر  6  -  

  پيام نور  3988  دانشگاه پيام نور مركز ابهر  6  -  شيوه آموزش محور
  يام نورپ  3989  دانشگاه پيام نور مركز اردكان  6  -  

  پيام نور  3990  دانشگاه پيام نور مركز اردكان  6  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3991  دانشگاه پيام نور مركز اروميه  12  -  

  پيام نور  3992  دانشگاه پيام نور مركز اروميه  12  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3993  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  6  -  

  ورپيام ن  3994  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  6  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3995  دانشگاه پيام نور مركز بهشهر  12  -  

  پيام نور  3996  دانشگاه پيام نور مركز بهشهر  12  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3997  دانشگاه پيام نور مركز ساري  9  -  

  پيام نور  3998  گاه پيام نور مركز ساريدانش  9  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  3999  دانشگاه پيام نور مركز سيرجان  12  -  
  پيام نور  4000  دانشگاه پيام نور مركز سيرجان  12  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  4001  دانشگاه پيام نور مركز شيراز  12  -  

  پيام نور  4002  دانشگاه پيام نور مركز شيراز  12  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4003  ندانشگاه پيام نور مركز كرما  6  -  

  پيام نور  4004  دانشگاه پيام نور مركز كرمان  6  -  شيوه آموزش محور
  )1كد گرايش (بيوفيزيك  - زيست شناسي -1203

  با ضرايب شيمي فيزيك  روزانه  4005  دانشگاه تهران  2  -
  شبانه  4006  دانشگاه تهران  2  -

  )2كد گرايش ( شيمي آلي - شيمي -1203
  روزانه  4007  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  18  -  
  روزانه  4008  دانشگاه اراك  8  -  
  روزانه  4009  دانشگاه اروميه  19  -  
  روزانه  4010  دانشگاه اصفهان  10  -  

  روزانه  4011  )س(رادانشگاه الزه  10  -  فقط زن
  روزانه  4012  )ع(دانشگاه امام حسين   15  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط مرد

  روزانه  4013  دانشگاه ايالم  5  -  
  روزانه  4014  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  8  -  
  روزانه  4015  دانشگاه بيرجند  10  -  
  روزانه  4016  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  2  -  



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                1390سال ) كارشناسي ارشد(الت تكميلي  دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصي

  هاي گروه علوم پايه  محل جداول كد رشته  59صفحه   2جدول شماره 
 

  )2كد گرايش  (آلي شيمي – شيمي -1203ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  4017  دانشگاه تبريز  12  -  
  روزانه  4018  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  4019  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  11  -  

  روزانه  4020  دانشگاه تربيت معلم تهران  10  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  4021  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  8  -  
  روزانه  4022  دانشگاه تهران  9  -  
  روزانه  4023  دانشگاه خليج فارس بوشهر  16  -  
  روزانه  4024  دانشگاه دامغان  12  -  
  روزانه  4025  دانشگاه رازي كرمانشاه  6  -  

  روزانه  4026  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  4027  دانشگاه زابل  8  -  
  روزانه  4028  دانشگاه زنجان  16  -  
  روزانه  4029  دانشگاه سمنان  11  -  
  روزانه  4030  زاهدان-ستان و بلوچستاندانشگاه سي  25  -  
  روزانه  4031  دانشگاه شهركرد  10  -  
  روزانه  4032  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  
  روزانه  4033  شهيد بهشتيدانشگاه   11  -  
  روزانه  4034  دانشگاه شهيد چمران اهواز  8  -  
  روزانه  4035  دانشگاه شيراز  8  -  

  روزانه  4036  هاندانشگاه صنعتي اصف  5  -  فقط زن
  روزانه  4037  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  فقط مرد

  روزانه  4038  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  
  روزانه  4039  ه نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواج  9  -  
  روزانه  4040  دانشگاه صنعتي شريف  9  -  
  روزانه  4041  دانشگاه صنعتي شيراز  5  -  يي دارويمي عنوان رشته شي برارشيپذ

  روزانه  4042  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران
  روزانه  4043  دانشگاه علم و صنعت ايران  11  -  فقط مرد

  روزانه  4044  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  
  روزانه  4045  دانشگاه كاشان  12  -  
  روزانه  4046  دانشگاه كردستان  12  -  
  روزانه  4047  رشت-دانشگاه گيالن  9  -  
  روزانه  4048  آباد خرم-دانشگاه لرستان  15  -  
  روزانه  4049  بابلسر-دانشگاه مازندران  18  -  
  روزانه  4050  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  9  -  
  روزانه  4051  دانشگاه مراغه  11  -  
  زانهرو  4052  رفسنجان-)عج(دانشگاه وليعصر  12  -  
  روزانه  4053  دانشگاه ياسوج  9  -  
  روزانه  4054  دانشگاه يزد  14  -  
  روزانه  4055  زنجان-مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   6  -  
  شبانه  4056  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  18  -  
  شبانه  4057  دانشگاه اراك  4  -  
  شبانه  4058  دانشگاه اروميه  5  -  
  شبانه  4059  دانشگاه ايالم  5  -  
  شبانه  4060  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  
  شبانه  4061  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  5  -  
  شبانه  4062  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  8  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  4063  دانشگاه تبريز  8  -  

  شبانه  4064  دانشگاه تربيت معلم تهران  10  -  ش محورشيوه آموز- تهرانليمحل تحص
  شبانه  4065  معلم سبزواردانشگاه تربيت   4  -  
  شبانه  4066  دانشگاه تهران  9  -  
  شبانه  4067  دانشگاه دامغان  6  -  
  شبانه  4068  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  
  شبانه  4069  دانشگاه زابل  8  -  
  شبانه  4070  دانشگاه زنجان  15  -  
  شبانه  4071  دانشگاه سمنان  5  -  
  شبانه  4072  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  12  -  
  شبانه  4073  دانشگاه شاهرود  19  -  
  شبانه  4074  دانشگاه شهركرد  6  -  
  شبانه  4075  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  

  شبانه  4076  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط زن
  شبانه  4077  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط مرد

  شبانه  4078  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن-شيوه آموزش محور
  شبانه  4079  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط مرد-شيوه آموزش محور

  شبانه  4080  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  
  شبانه  4081  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  
  شبانه  4082  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                1390سال ) كارشناسي ارشد(الت تكميلي  دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصي

  هاي گروه علوم پايه  محل جداول كد رشته  60صفحه   2جدول شماره 
 

  )2كد گرايش  (آلي شيمي – شيمي -1203ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  شبانه  4083  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  8  -  شرايط در انتهاي دفترچه -محل تحصيل تهران
  شبانه  4084  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  فقط زن

  شبانه  4085  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  شبانه  4086  دانشگاه كاشان  5  -  
  شبانه  4087  رشت-ندانشگاه گيال  4  -  
  شبانه  4088  بابلسر-دانشگاه مازندران  14  -  
  شبانه  4089  رفسنجان-)عج(دانشگاه وليعصر  -  12  
  شبانه  4090  دانشگاه ياسوج  12  -  
  شبانه  4091  دانشگاه يزد  8  -  

  نيمه حضوري  4092  دانشگاه اروميه  15  -  شهاي نيمه حضوري دانشگاهآموز محل تحصيل مركز
  پيام نور  4093  نشگاه پيام نور مركز ابهردا  6  -  

  پيام نور  4094  دانشگاه پيام نور مركز ابهر  6  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4095  دانشگاه پيام نور مركز اردبيل  12  -  

  پيام نور  4096  دانشگاه پيام نور مركز اردبيل  12  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4097  دانشگاه پيام نور مركز اردكان  6  -  

  پيام نور  4098  م نور مركز اردكاندانشگاه پيا  6  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4099  دانشگاه پيام نور مركز استهبان  19  -  

  پيام نور  4100  دانشگاه پيام نور مركز استهبان  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4101  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  6  -  

  پيام نور  4102  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  6  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4103  دانشگاه پيام نور مركز بوشهر  19  -  

  پيام نور  4104  دانشگاه پيام نور مركز بوشهر  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4105  دانشگاه پيام نور مركز تبريز  12  -  

  پيام نور  4106  دانشگاه پيام نور مركز تبريز  12  -  شيوه آموزش محور
  نورپيام   4107  دانشگاه پيام نور مركز تهران  12  -  

  پيام نور  4108  دانشگاه پيام نور مركز تهران  12  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4109  دانشگاه پيام نور مركز رامسر  19  -  
  پيام نور  4110  دانشگاه پيام نور مركز رامسر  25  -  وه آموزش محورشي
  پيام نور  4111  دانشگاه پيام نور مركز زنجان  12  -  

  پيام نور  4112  دانشگاه پيام نور مركز زنجان  12  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4113  دانشگاه پيام نور مركز ساري  9  -  

  پيام نور  4114  دانشگاه پيام نور مركز ساري  9  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4115  دانشگاه پيام نور مركز قزوين  12  -  
  پيام نور  4116  م نور مركز قزويندانشگاه پيا  12  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  4117  دانشگاه پيام نور مركز كرمان  6  -  

  پيام نور  4118  دانشگاه پيام نور مركز كرمان  6  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4119  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  9  -  

  پيام نور  4120  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  9  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4121  دانشگاه پيام نور مركز مياندواب  19  -  
  پيام نور  4122  دانشگاه پيام نور مركز مياندواب  19  -  
  پيام نور  4123  دانشگاه پيام نور مركز همدان  9  -  

  پيام نور  4124  دانشگاه پيام نور مركز همدان  9  -  شيوه آموزش محور
  )2كد گرايش (فناوري اسانس  شيمي و - شيمي-1203

  روزانه  4125  دانشگاه كاشان  5  -  با ضرايب شيمي آلي
  شبانه  4126  دانشگاه كاشان  2  -  با ضرايب شيمي آلي

  )3كد گرايش ( شيمي معدني - شيمي -1203
  روزانه  4127  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  5  -  
  روزانه  4128  انشگاه اراكد  8  -  
  روزانه  4129  دانشگاه اروميه  4  -  
  روزانه  4130  دانشگاه اصفهان  10  -  

  روزانه  4131  )س(دانشگاه الزهرا  8  -  فقط زن
  روزانه  4132  دانشگاه ايالم  5  -  
  روزانه  4133  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  1  -  
  روزانه  4134  دانشگاه بيرجند  6  -  
  روزانه  4135  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  2  -  
  روزانه  4136  دانشگاه تبريز  9  -  
  روزانه  4137  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  4138  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  5  -  
  روزانه  4139  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  8  -  
  روزانه  4140  دانشگاه تهران  2  -  
  روزانه  4141  دانشگاه خليج فارس بوشهر  6  -  
  روزانه  4142  دانشگاه دامغان  15  -  
  روزانه  4143  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  

  روزانه  4144  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  4145  دانشگاه زنجان  5  -  
  روزانه  4146  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  12  -  
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  هاي گروه علوم پايه  محل جداول كد رشته  61صفحه   2جدول شماره 
 

  )3كد گرايش  (معدني شيمي – شيمي -1203ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  ورهد

  روزانه  4147  دانشگاه شاهرود  8  -  
  روزانه  4148  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  
  نهروزا  4149  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  
  روزانه  4150  دانشگاه شهيد چمران اهواز  9  -  
  روزانه  4151  دانشگاه شيراز  15  -  

  روزانه  4152  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  فقط زن
  روزانه  4153  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  فقط مرد

  روزانه  4154  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  
  روزانه  4155  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  9  -  
  روزانه  4156  دانشگاه صنعتي شريف  6  -  

  روزانه  4157  دانشگاه علم و صنعت ايران  12  -  فقط مرد
  روزانه  4158  دانشگاه فردوسي مشهد  9  -  
  روزانه  4159  دانشگاه كاشان  6  -  
  روزانه  4160  دانشگاه كردستان  10  -  
  روزانه  4161  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  
  روزانه  4162  آباد خرم-دانشگاه لرستان  11  -  
  روزانه  4163  بابلسر-دانشگاه مازندران  5  -  
  روزانه  4164  دانشگاه ياسوج  5  -  
  روزانه  4165  دانشگاه يزد  6  -  
  روزانه  4166  زنجان-صيالت تكميلي در علوم پايه مركز تح  9  -  
  شبانه  4167  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  6  -  
  شبانه  4168  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  4169  دانشگاه ايالم  5  -  
  شبانه  4170  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  1  -  
  شبانه  4171  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  2  -  
  شبانه  4172  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  8  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  4173  دانشگاه تبريز  4  -  

  شبانه  4174  ندانشگاه تربيت معلم تهرا  10  -  شيوه آموزش محور- تهرانليمحل تحص
  شبانه  4175  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  5  -  
  شبانه  4176  دانشگاه تهران  2  -  
  شبانه  4177  دانشگاه دامغان  6  -  
  شبانه  4178  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  
  شبانه  4179  دانشگاه زنجان  4  -  
  شبانه  4180  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  6  -  
  شبانه  4181  دانشگاه شاهرود  5  -  
  شبانه  4182  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  

  شبانه  4183  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن
  شبانه  4184  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط مرد

  شبانه  4185  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن-شيوه آموزش محور
  شبانه  4186  هاندانشگاه صنعتي اصف  2  -  فقط مرد-شيوه آموزش محور

  شبانه  4187  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  
  شبانه  4188  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  
  شبانه  4189  شريفدانشگاه صنعتي   2  -  

  شبانه  4190  دانشگاه علم و صنعت ايران  4  -  فقط زن
  شبانه  4191  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  شبانه  4192  دانشگاه كاشان  2  -  
  شبانه  4193  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  
  شبانه  4194  بابلسر-دانشگاه مازندران  4  -  
  شبانه  4195  دانشگاه ياسوج  5  -  
  شبانه  4196  دانشگاه يزد  4  -  
  پيام نور  4197  دانشگاه پيام نور مركز ابهر  6  -  

  پيام نور  4198  دانشگاه پيام نور مركز ابهر  6  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4199  دانشگاه پيام نور مركز اردكان  6  -  

  پيام نور  4200  دانشگاه پيام نور مركز اردكان  6  -  ورشيوه آموزش مح
  پيام نور  4201   نور مركز اصفهاندانشگاه پيام  6  -  

  پيام نور  4202  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  6  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4203  دانشگاه پيام نور مركز تبريز  12  -  

  پيام نور  4204  دانشگاه پيام نور مركز تبريز  12  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4205  دانشگاه پيام نور مركز خوي  12  -  

  پيام نور  4206  ز خويدانشگاه پيام نور مرك  12  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4207  دانشگاه پيام نور مركز كرمان  6  -  

  پيام نور  4208  دانشگاه پيام نور مركز كرمان  6  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4209  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  9  -  

  نورپيام   4210  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  9  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4211  دانشگاه پيام نور مركز همدان  9  -  

  پيام نور  4212  دانشگاه پيام نور مركز همدان  9  -  شيوه آموزش محور



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                1390سال ) كارشناسي ارشد(الت تكميلي  دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصي

  هاي گروه علوم پايه  محل جداول كد رشته  62صفحه   2جدول شماره 
 

  )4كد گرايش ( شيمي تجزيه - شيمي -1203
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  4213  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  11  -  
  روزانه  4214  دانشگاه اراك  9  -  
  روزانه  4215  دانشگاه اروميه  6  -  
  روزانه  4216  دانشگاه اصفهان  14  -  

  روزانه  4217  )س(دانشگاه الزهرا  8  -  فقط زن
  روزانه  4218  )ع(ين دانشگاه امام حس  15  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط مرد

  روزانه  4219  دانشگاه ايالم  8  -  
  روزانه  4220  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  
  روزانه  4221  دانشگاه بيرجند  6  -  
  روزانه  4222  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  2  -  
  روزانه  4223  دانشگاه تبريز  14  -  
  روزانه  4224  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  4225  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  8  -  

  روزانه  4226  دانشگاه تربيت معلم تهران  10  -   كرجلي تحصمحل
  روزانه  4227  هراندانشگاه ت  4  -  
  روزانه  4228  دانشگاه خليج فارس بوشهر  5  -  
  روزانه  4229  دانشگاه دامغان  10  -  
  روزانه  4230  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  

  روزانه  4231  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  4232  دانشگاه زابل  10  -  
  روزانه  4233  دانشگاه زنجان  12  -  
  روزانه  4234  دانشگاه سمنان  12  -  
  روزانه  4235  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  12  -  
  روزانه  4236  دانشگاه شاهرود  6  -  
  روزانه  4237  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  
  زانهرو  4238  دانشگاه شهيد بهشتي  11  -  
  روزانه  4239  دانشگاه شهيد چمران اهواز  6  -  
  روزانه  4240  دانشگاه شيراز  9  -  

  روزانه  4241  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  فقط زن
  روزانه  4242  دانشگاه صنعتي اصفهان  8  -  فقط مرد

  روزانه  4243  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  
  روزانه  4244  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  
  روزانه  4245  دانشگاه صنعتي شريف  6  -  

  روزانه  4246  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-ي مواد پرانرژكرديبا رو
  روزانه  4247  دانشگاه علم و صنعت ايران  9  -  فقط مرد

  روزانه  4248  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  
  روزانه  4249  دانشگاه كاشان  10  -  
  روزانه  4250  دانشگاه كردستان  12  -  
  روزانه  4251  رشت-دانشگاه گيالن  10  -  
  روزانه  4252  آباد خرم-دانشگاه لرستان  12  -  
  روزانه  4253  بابلسر-دانشگاه مازندران  15  -  
  روزانه  4254  اردبيل-گاه محقق اردبيليدانش  12  -  
  روزانه  4255  رفسنجان-)عج(دانشگاه وليعصر  5  -  
  روزانه  4256  دانشگاه ياسوج  4  -  
  روزانه  4257  يزددانشگاه   9  -  
  روزانه  4258  زنجان-مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   12  -  
  شبانه  4259  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  11  -  
  شبانه  4260  دانشگاه اروميه  4  -  
  شبانه  4261  دانشگاه ايالم  5  -  
  شبانه  4262  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  
  شبانه  4263  قزوين-)ره(لي امام خميني المل دانشگاه بين  2  -  
  شبانه  4264  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  8  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  4265  دانشگاه تبريز  9  -  

  شبانه  4266  دانشگاه تربيت معلم تهران  10  -  شيوه آموزش محور- تهرانليمحل تحص
  شبانه  4267  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  4268  دانشگاه دامغان  5  -  
  شبانه  4269  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  
  شبانه  4270  دانشگاه زابل  10  -  
  شبانه  4271  دانشگاه زنجان  10  -  
  شبانه  4272  دانشگاه سمنان  2  -  
  شبانه  4273  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  6  -  
  شبانه  4274  دانشگاه شاهرود  4  -  
  شبانه  4275  يد باهنر كرماندانشگاه شه  4  -  
  شبانه  4276  دانشگاه شيراز  2  -  
  شبانه  4277  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  قط زنف

  شبانه  4278   اصفهاندانشگاه صنعتي  3  -  فقط مرد



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                1390سال ) كارشناسي ارشد(الت تكميلي  دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصي

  هاي گروه علوم پايه  محل جداول كد رشته  63صفحه   2جدول شماره 
 

  )4كد گرايش ( شيمي تجزيه – شيمي -1203ادامه 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  شبانه  4279  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن-شيوه آموزش محور
  شبانه  4280  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط مرد-شيوه آموزش محور

  شبانه  4281  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  
  شبانه  4282  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  
  شبانه  4283  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  

  شبانه  4284  انشگاه صنعتي مالك اشترد  8  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-ي مواد پرانرژكرديبا رو
  شبانه  4285  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  فقط زن

  شبانه  4286  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  شبانه  4287  نشگاه كاشاندا  4  -  
  شبانه  4288  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  
  شبانه  4289  بابلسر-دانشگاه مازندران  12  -  
  شبانه  4290  سنجانرف-)عج(دانشگاه وليعصر  -  5  
  شبانه  4291  دانشگاه ياسوج  5  -  
  شبانه  4292  دانشگاه يزد  6  -  

  نيمه حضوري  4293  دانشگاه اروميه  12  -  هاي نيمه حضوري دانشگاه آموزش محل تحصيل مركز
  پيام نور  4294  دانشگاه پيام نور مركز ابهر  6  -  

  پيام نور  4295  دانشگاه پيام نور مركز ابهر  6  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4296  دانشگاه پيام نور مركز اردبيل  12  -  

  پيام نور  4297  دانشگاه پيام نور مركز اردبيل  12  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4298  دانشگاه پيام نور مركز اردكان  6  -  

  پيام نور  4299  دانشگاه پيام نور مركز اردكان  6  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4300  دانشگاه پيام نور مركز اروميه  12  -  

  پيام نور  4301  دانشگاه پيام نور مركز اروميه  12  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4302  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  6  -  

  پيام نور  4303  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  6  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4304  دانشگاه پيام نور مركز بم  12  -  
  پيام نور  4305  دانشگاه پيام نور مركز بهشهر  12  -  

  پيام نور  4306  پيام نور مركز بهشهردانشگاه   12  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4307  دانشگاه پيام نور مركز تهران  12  -  

  پيام نور  4308  دانشگاه پيام نور مركز تهران  12  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4309  دانشگاه پيام نور مركز خوي  12  -  

  پيام نور  4310  دانشگاه پيام نور مركز خوي  12  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4311  دانشگاه پيام نور مركز دليجان  19  -  

  پيام نور  4312  دانشگاه پيام نور مركز دليجان  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4313  دانشگاه پيام نور مركز ساري  9  -  

  پيام نور  4314  دانشگاه پيام نور مركز ساري  9  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4315  دانشگاه پيام نور مركز سيرجان  12  -  

  پيام نور  4316  دانشگاه پيام نور مركز سيرجان  12  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4317  دانشگاه پيام نور مركز شيراز  12  -  

  پيام نور  4318  دانشگاه پيام نور مركز شيراز  12  -  زش محورشيوه آمو
  پيام نور  4319  ه پيام نور مركز قزويندانشگا  12  -  
  پيام نور  4320  دانشگاه پيام نور مركز قزوين  12  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  4321  دانشگاه پيام نور مركز قم  19  -  
  پيام نور  4322  دانشگاه پيام نور مركز قم  19  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  4323  دانشگاه پيام نور مركز كرمان  6  -  

  پيام نور  4324   كرماندانشگاه پيام نور مركز  6  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4325  دانشگاه پيام نور مركز مرند  19  -  

  پيام نور  4326  دانشگاه پيام نور مركز مرند  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4327  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  9  -  

   نورپيام  4328  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  9  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4329  دانشگاه پيام نور مركز همدان  9  -  

  پيام نور  4330  دانشگاه پيام نور مركز همدان  9  -  شيوه آموزش محور
  )5گرايش كد ( شيمي كاربردي -1203

  روزانه  4331  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  8  -  
  روزانه  4332  دانشگاه اروميه  4  -  
  روزانه  4333  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  2  -  
  روزانه  4334  دانشگاه تبريز  10  -  
  روزانه  4335  دانشگاه تهران  9  -  
  روزانه  4336  دانشگاه دامغان  4  -  
  روزانه  4337  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  
  روزانه  4338  دانشگاه زنجان  6  -  
  روزانه  4339  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  4  -  
  روزانه  4340  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  

  روزانه  4341  دانشگاه صنعتي شريف  12  -  مركز آب و انرژي مشترك با
  روزانه  4342  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  9  -   در انتهاي دفترچهشرايط-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان-فقط مرد

  شبانه  4343  شگاه شيمي و مهندسي شيمي ايرانپژوه  8  -  



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                1390سال ) كارشناسي ارشد(الت تكميلي  دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصي

  هاي گروه علوم پايه  محل جداول كد رشته  64صفحه   2جدول شماره 
 

  )5كد گرايش  (كاربردي شيمي - شيمي -1203
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عاليا ينام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  شبانه  4344  دانشگاه اروميه  1  -  
  شبانه  4345  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  2  -  
  شبانه  4346  دانشگاه تبريز  6  -  
  شبانه  4347  دانشگاه تهران  9  -  
  شبانه  4348  دانشگاه سمنان  18  -  
  شبانه  4349  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  4  -  
  شبانه  4350  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  

  شبانه  4351  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط در انتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان-فقط مرد
  شبانه  4352  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  

  )6كد گرايش ( فيتوشيمي -1203
  روزانه  4353  دانشگاه بيرجند  6  -  
  روزانه  4354  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  9  -  
  روزانه  4355  زاهدان-تان و بلوچستاندانشگاه سيس  9  -  
  روزانه  4356  دانشگاه شهيد بهشتي  15  -  
  روزانه  4357  گرگان-دانشگاه گلستان  8  -  
  روزانه  4358  سوجدانشگاه يا  4  -  
  شبانه  4359  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  8  -  
  شبانه  4360  دانشگاه ياسوج  4  -  
  پيام نور  4361  هراندانشگاه پيام نور مركز ت  19  -  

  پيام نور  4362  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور
  )7كد گرايش  (يمي نانوش- نانويفناور  علوم و-1203

  روزانه  4363  شگاه اروميهدان  4  -  
  روزانه  4364  دانشگاه اصفهان  6  -  
  روزانه  4365  دانشگاه اصفهان  6  -  يوه آموزش محورش
  روزانه  4366  دانشگاه تهران  4  -  
  روزانه  4367  دانشگاه كاشان  8  -  
  شبانه  4368  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  4369  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  4370  دانشگاه كاشان  4  -  

  )8كد گرايش ( آموزش شيمي -1203
  روزانه  4371  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  14  -  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش و پرورش

  شبانه  4372  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  4  -  
  )9كد گرايش (ها   پيشرانه-1203

  روزانه  4373  )ع(دانشگاه امام حسين   25  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط مرد -) نفر12( جامد و ) نفر8( عي مايها شرانهي پيگرايشها
  روزانه  4374  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  9  -  در انتهاي دفترچهشرايط -شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان-فقط مرد

  روزانه  4375  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران
  شبانه  4376  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط در انتهاي دفترچه-هرشاهين ش-محل تحصيل اصفهان-فقط مرد

  شبانه  4377  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  8  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران
  )10كد گرايش (شيمي دريا  - شيمي-1203

  روزانه  4378  دريانوردي چابهار دانشگاه علوم دريايي و  6  -  
  روزانه  4379  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  1  -  فقط زن
  روزانه  4380  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  1  -  فقط مرد
  شبانه  4381  وم و فنون دريايي خرمشهردانشگاه عل  1  -  فقط مرد

  )11كد گرايش (شيمي پليمر  - شيمي-1203
  روزانه  4382  دانشگاه اصفهان  10  -  
  روزانه  4383  دانشگاه تهران  4  -  
  روزانه  4384  دانشگاه زنجان  10  -  
  انهروز  4385  گرگان-دانشگاه گلستان  5  -  
  روزانه  4386  زنجان-مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   4  -  
  شبانه  4387  دانشگاه تهران  4  -  
  انهشب  4388  گرگان-دانشگاه گلستان  1  -  

  )11كد گرايش (تكنولوژي پليمر   علوم و-1203
  روزانه  4389  پژوهشگاه پليمروپتروشيمي  18  -  با ضرايب شيمي پليمر

  )1كد گرايش ( فيزيك -1204
  روزانه  4390  دانشگاه اراك  9  -  مولكولي گرايش اتمي و

  روزانه  4391  دانشگاه اراك  9  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4392  دانشگاه اراك  4  -  گرايش ذرات بنيادي

  روزانه  4393  دانشگاه اراك  4  -  اي گرايش هسته
  روزانه  4394  دانشگاه اروميه  6  -  گرايش اتمي مولكولي
  روزانه  4395  دانشگاه اروميه  8  -  گرايش حالت جامد

  روزانه  4396  دانشگاه اروميه  5  -  گرايش نظري
  روزانه  4397  دانشگاه اروميه  2  -  اي گرايش هسته

  روزانه  4398  دانشگاه اصفهان  9  -  زمينه گرانش و رياضي فيزيك  دريادي بنكيزيف
  روزانه  4399  دانشگاه اصفهان  25  -  گرايش اتمي مولكولي
  روزانه  4400  دانشگاه اصفهان  25  -  )حالت جامد( گرايش ماده چگال
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  )1كد گرايش  (فيزيك -1204 كد ادامه
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  4401  دانشگاه اصفهان  6  -  اي گرايش هسته
  روزانه  4402  )س(دانشگاه الزهرا  4  -  فيزيك اتمي مولكولي-فقط زن
  روزانه  4403  )س(دانشگاه الزهرا  9  -  )نظري(ي اديگرايش بن-فقط زن
  روزانه  4404  )س(دانشگاه الزهرا  25  -  گرايش حالت جامد-نفقط ز

  روزانه  4405  )س(دانشگاه الزهرا  8  -  گرايش ذرات بنيادي-فقط زن
  روزانه  4406  )س(دانشگاه الزهرا  5  -  گرايش فيزيك نجومي-فقط زن
  روزانه  4407  )ع( امام حسين دانشگاه  15  -  مولكولي گرايش اتمي و-شرايط در انتهاي دفترچه-فقط مرد
  نهروزا  4408  )ع(دانشگاه امام حسين   15  -  اي گرايش هسته-شرايط در انتهاي دفترچه-فقط مرد

  روزانه  4409  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  مولكولي گرايش اتمي و
  روزانه  4410  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  گرايش حالت جامد

  روزانه  4411  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  1  -  گرايش فيزيك نجومي
  روزانه  4412  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  اي گرايش هسته

  روزانه  4413  دانشگاه بيرجند  8  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4414  دانشگاه بيرجند  9  -  گرايش فيزيك نجومي

  روزانه  4415  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  4  -  مولكولي گرايش اتمي و
  روزانه  4416  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  2  -  ي نجومكيزيگرايش ف

  روزانه  4417  دانشگاه تبريز  5  -   پالسمانهيمولكولي در زم گرايش اتمي و
  روزانه  4418  دانشگاه تبريز  6  -   ليزرنهيممولكولي در ز گرايش اتمي و

  روزانه  4419   تبريزدانشگاه  8  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4420  دانشگاه تبريز  10  -  )نظري(ي اديگرايش فيزيك بن

  روزانه  4421  دانشگاه تبريز  8  -  )كيزياختر ف(ي گرايش فيزيك نجوم
  روزانه  4422  دانشگاه تبريز  6  -  اي گرايش هسته

  روزانه  4423  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  9  -  ا پيماني وزارت آموزش و پرورشويژه فرهنگيان شاغل رسمي ي -گرايش فيزيك نجومي
ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آمـوزش و           -)حالت جامد ( گرايش ماده چگال  

  روزانه  4424  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  9  -  پرورش
  روزانه  4425  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  گرايش اتمي مولكولي
  روزانه  4426  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  گرايش حالت جامد

  روزانه  4427  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  دانهاي مهي و نظرياديگرايش ذرات بن
  روزانه  4428  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  6  -  )پالسما( مولكولي گرايش اتمي و
  روزانه  4429  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  4  -  )ليزر-اپتيك( مولكولي گرايش اتمي و

  روزانه  4430  تبريز- تربيت معلم آذربايجاندانشگاه  5  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4431  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  6  -  )اطالعات كوانتومي محاسبات و( گرايش فيزيك بنيادي

  روزانه  4432  تبريز- معلم آذربايجاندانشگاه تربيت  4  -  گرايش گرانش
  روزانه  4433  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  4  -   ذرات بنيادينهيزم با )نظري(ي ادي فيزيك بنشيگرا
  روزانه  4434  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  2  -  هاي پيچيده  سيستمنهيزم با )نظري(ي ادي فيزيك بنشيگرا

  روزانه  4435  دانشگاه تربيت معلم تهران  10  -   كرجليمحل تحص-مولكولي گرايش اتمي و
  روزانه  4436  دانشگاه تربيت معلم تهران  10  -   كرجلي محل تحص-گرايش حالت جامد

  روزانه  4437  دانشگاه تربيت معلم تهران  10  -   كرجليمحل تحص-ي نجومكيزي فشيگرا
  روزانه  4438  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  8  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4439  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  5  -  گرايش ذرات بنيادي

  روزانه  4440  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  5  -  اي گرايش هسته
  روزانه  4441  دانشگاه تفرش  8  -  نظريه ميدانها گرايش ذرات بنيادي و

  انهروز  4442  دانشگاه تفرش  10  -  اي گرايش هسته
  روزانه  4443  دانشگاه تهران  2  -  مولكولي گرايش اتمي و

  روزانه  4444  دانشگاه تهران  5  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4445  دانشگاه تهران  2  -  يگرايش ذرات بنياد

  روزانه  4446  اه تهراندانشگ  6  -  گرايش گرانش و فيزيك نجومي
  روزانه  4447  دانشگاه تهران  2  -  اي گرايش هسته

  روزانه  4448  دانشگاه خليج فارس بوشهر  5  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4449  دانشگاه خليج فارس بوشهر  4  -  اي گرايش هسته

  انهروز  4450  دانشگاه خليج فارس بوشهر  4  -  ي و مولكولي اتمشيگرا
  روزانه  4451  دانشگاه دامغان  19  -  گرايش حالت جامد

  روزانه  4452  دانشگاه دامغان  8  -  اي گرايش هسته
  روزانه  4453  دانشگاه دامغان  8  -  )كيزيختر فا (ي نجومكيزي فشيگرا

  روزانه  4454  گاه رازي كرمانشاهدانش  12  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4455  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  گرايش ذرات بنيادي

  روزانه  4456  دانشگاه رازي كرمانشاه  10  -  )ينظر(ي اديگرايش فيزيك بن
  روزانه  4457  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  اي گرايش هسته
  روزانه  4458  دانشگاه زنجان  10  -   اپتيكنهيرزممولكولي د گرايش اتمي و

  روزانه  4459  دانشگاه زنجان  10  -  )ماده چگال( گرايش حالت جامد
  روزانه  4460  دانشگاه زنجان  5  -  گرايش فيزيك نجومي

  روزانه  4461  دانشگاه زنجان  4  -  خوابگاه فاقد  .باشد  در دوره پژوهشي كه با همكاري موسسات تهران مي-اي  گرايش هسته  
  روزانه  4462  دانشگاه زنجان  4  -  )ينظر(ي ادي فيزيك بنشيگرا

  روزانه  4463  دانشگاه سمنان  6  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4464  دانشگاه سمنان  6  -  گرايش ذرات بنيادي

  روزانه  4465  دانشگاه سمنان  8  -  گرايش فيزيك نجومي
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  )1كد گرايش  (فيزيك -1204ه كد ادام
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  4466  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  4  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4467  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  4  -  گرايش فيزيك نجومي

  روزانه  4468  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  4  -  اي گرايش هسته
  روزانه  4469  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط در انتهاي دفترچه-)نظري( گرايش فيزيك بنيادي
  روزانه  4470  دانشگاه شاهرود  11  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4471  دانشگاه شاهرود  6  -  گرايش ذرات بنيادي

  روزانه  4472  دانشگاه شاهرود  11  -  اي گرايش هسته
  روزانه  4473  دانشگاه شاهرود  4  -  )پالسما(ي مو لكول  وي اتمشيگرا

  روزانه  4474  دانشگاه شهركرد  2  -  مولكولي گرايش اتمي و
  روزانه  4475  دانشگاه شهركرد  5  -  گرايش حالت جامد

  روزانه  4476  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  1  -  كيزيژئوف  وكينامي ژئودنهيدرزم
  روزانه  4477  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  مولكولي گرايش اتمي و

  روزانه  4478  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  1  -  گرايش فيزيك بنيادي
  روزانه  4479  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  گرايش فيزيك ذرات بنيادي

  روزانه  4480  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  )ياخترشناس(ي  نجومكيزيگرايش ف
  روزانه  4481  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  1  -  اي گرايش هسته
  روزانه  4482  دانشگاه شهيد بهشتي  15  -   ليزرنهيزم مولكولي در گرايش اتمي و

  زانهرو  4483  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  نظريه ميدانها گرايش ذرات بنيادي و
  روزانه  4484  دانشگاه شهيد بهشتي  20  -  گرايش فيزيك نجومي

  روزانه  4485  دانشگاه شهيد بهشتي  15  -   حالت جامدشيگرا
  روزانه  4486  دانشگاه شهيد چمران اهواز  4  -  مولكولي اتمي وگرايش 

  روزانه  4487  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  گرايش بنيادي
  روزانه  4488  دانشگاه شهيد چمران اهواز  8  -  ي تجربنهيزم در گرايش حالت جامد

  روزانه  4489  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  ي نجومكيزيگرايش ف
  روزانه  4490  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  ي نظرنهيزم در  حالت جامدشيگرا

  روزانه  4491  دانشگاه شيراز  10  -  )ليزر اپتك و(ي مولكول  ويگرايش اتم
  روزانه  4492  دانشگاه شيراز  10  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4493  دانشگاه شيراز  10  -  گرايش ذرات بنيادي

  روزانه  4494  گاه شيرازدانش  10  -  )كيهان شناسي اخترفيزيك و(ي  نجومكيزيگرايش ف
  روزانه  4495  دانشگاه شيراز  4  -  اي گرايش هسته
  روزانه  4496  دانشگاه صنعتي اروميه  5  -  حالت جامد

  روزانه  4497  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  فقط زن-گرايش ذرات بنيادي
  وزانهر  4498  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  فقط مرد-گرايش ذرات بنيادي
  روزانه  4499  دانشگاه صنعتي اصفهان  10  -  فقط زن-گرايش ماده چگال
  روزانه  4500  دانشگاه صنعتي اصفهان  10  -  فقط مرد-گرايش ماده چگال

  روزانه  4501  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط زن-اي گرايش هسته
  روزانه  4502  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  فقط مرد-اي گرايش هسته

  روزانه  4503  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  هاي باال  انرژينهيدر زم
  روزانه  4504  تي اميركبيردانشگاه صنع  5  -  ي شناسهاني كي مهندسنهيدر زم

  روزانه  4505  دانشگاه صنعتي اميركبير  8  -  يمولكول  ويگرايش اتم
  روزانه  4506  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  گرايش ماده چگال

  روزانه  4507  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  محاسباتي
  روزانه  4508  دانشگاه صنعتي بابل  4  -  زمينه پالسما مولكولي در گرايش اتمي و

  روزانه  4509  ي خواجه نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعت  10  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4510  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  اي گرايش هسته
  روزانه  4511  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  12  -   پالسمانهيزم مولكولي در گرايش اتمي و

  روزانه  4512  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  9  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4513  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  2  -  نظريه ميدانها گرايش ذرات بنيادي و

  روزانه  4514  دانشگاه صنعتي شريف  44  -  
  روزانه  4515  دانشگاه علم و صنعت ايران  13  -  فقط مرد-مولكولي گرايش اتمي و

  روزانه  4516  و صنعت ايراندانشگاه علم   14  -  فقط مرد-گرايش حالت جامد
  روزانه  4517  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  )كيزي نانوفنهيزم با(حالت جامد 

  روزانه  4518  دانشگاه فردوسي مشهد  9  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4519  دانشگاه فردوسي مشهد  9  -  گرايش ذرات بنيادي

  روزانه  4520  دانشگاه قم  12  -  دفقط مر-ي و مولكولي اتمشيگرا
  روزانه  4521  قمدانشگاه   12  -  فقط مرد- حالت جامدشيگرا
  روزانه  4522  دانشگاه قم  12  -  فقط زن-يادي ذرات بنشيگرا
  روزانه  4523  دانشگاه قم  12  -  فقط زن-ي نجومكيزي فشيگرا

  روزانه  4524  دانشگاه كاشان  6  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4525  دانشگاه كاشان  4  -  اي گرايش هسته

  روزانه  4526  دانشگاه كاشان  6  -  يادي ذرات بنشيگرا
  روزانه  4527  دانشگاه كردستان  9  -  گرايش حالت جامد

  روزانه  4528  دانشگاه كردستان  16  -  گرايش نظري
  روزانه  4529  گرگان-دانشگاه گلستان  5  -   حالت جامدشيگرا

  روزانه  4530  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  )نظري(ي اديگرايش بن
  روزانه  4531  رشت-دانشگاه گيالن  10  -  گرايش حالت جامد
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  روزانه  4532  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  اي گرايش هسته
  روزانه  4533  آباد خرم-دانشگاه لرستان  20  -  

  روزانه  4534  آباد خرم-دانشگاه لرستان  5  -  مولكولي گرايش اتمي و
  روزانه  4535  آباد خرم-دانشگاه لرستان  5  -  گرايش حالت جامد

  روزانه  4536  بابلسر-دانشگاه مازندران  9  -  مولكولي گرايش اتمي و
  روزانه  4537  بابلسر-دانشگاه مازندران  9  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4538  بابلسر-دانشگاه مازندران  2  -  گرايش ذرات بنيادي
  روزانه  4539  بابلسر-دانشگاه مازندران  6  -  يگرايش فيزيك نجوم

  روزانه  4540  بابلسر-دانشگاه مازندران  8  -  اي گرايش هسته
  روزانه  4541  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  10  -  )نظري( گرايش بنيادي
  روزانه  4542  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  9  -  اي گرايش هسته

  روزانه  4543  دانشگاه مالير  10  -   حالت جامدشيگرا
  روزانه  4544  رفسنجان-)عج(دانشگاه وليعصر  6  -   ليزرنهيزم  دريمولكول  ويگرايش اتم

  روزانه  4545  رفسنجان-)عج(دانشگاه وليعصر  8  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4546  دانشگاه ياسوج  6  -  گرايش حالت جامد

  روزانه  4547  دانشگاه ياسوج  2  -  )كيزينجوم و اخترف (ي نجومكيزي فشيگرا
  روزانه  4548  دانشگاه يزد  14  -  مولكولي گرايش اتمي و

  روزانه  4549  دانشگاه يزد  6  -  گرايش حالت جامد
  روزانه  4550  دانشگاه يزد  6  -  يادييش ذرات بنگرا

  روزانه  4551  مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي بناب  8  -   اپتيك ليزرنهيزم مولكولي در گرايش اتمي و
  روزانه  4552  زنجان-مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   28  -  )ماده چگال( گرايش حالت جامد

  روزانه  4553  زنجان-مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   9  -  ي نجومكيزيگرايش ف
  شبانه  4554  دانشگاه اراك  5  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  4555  دانشگاه اراك  2  -  گرايش ذرات بنيادي

  شبانه  4556  دانشگاه اراك  1  -  اي گرايش هسته
  شبانه  4557  دانشگاه اروميه  4  -  گرايش اتمي مولكولي
  شبانه  4558  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش حالت جامد

  شبانه  4559  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش نظري
  شبانه  4560  دانشگاه اروميه  2  -  اي گرايش هسته

  شبانه  4561  )س(دانشگاه الزهرا  8  -   آموزش محوروهيش- ي مولكولي اتمشيگرا-فقط زن
  شبانه  4562  )س(دانشگاه الزهرا  2  -   آموزش محوروهيش- ي نجومكيزي فشيگرا-فقط زن

  شبانه  4563  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  گرايش اتمي و مولكولي
  شبانه  4564  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  گرايش حالت جامد

  شبانه  4565  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  2  -  ايش فيزيك نجوميگر
  شبانه  4566  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  اي گرايش هسته

  شبانه  4567  دانشگاه بيرجند  1  -  گرايش فيزيك نجومي
  شبانه  4568  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  6  -  مولكولي گرايش اتمي و

  شبانه  4569  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  2  -  ي نجومكيزيگرايش ف
  شبانه  4570  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  10  -   آموزش محوروهيش-مولكولي گرايش اتمي و

  شبانه  4571  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  12  -   آموزش محوروهيش-گرايش حالت جامد
  شبانه  4572  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  8  -   آموزش محوروهيش-ي نجومكيزيگرايش ف

  شبانه  4573  دانشگاه تبريز  2  -   ليزرنهيزم گرايش اتمي مولكولي در
  شبانه  4574  دانشگاه تبريز  2  -   پالسمانهيزم مولكولي در گرايش اتمي و

  شبانه  4575  دانشگاه تبريز  2  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  4576  دانشگاه تبريز  5  -  )نظري(ي اديگرايش فيزيك بن

  شبانه  4577  دانشگاه تبريز  4  -  )كيزياختر ف (يگرايش فيزيك نجوم
  شبانه  4578  دانشگاه تبريز  2  -  اي گرايش هسته

  شبانه  4579  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  4  -  يزيك نجوميگرايش ف
  شبانه  4580  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  4  -  )حالت جامد( گرايش ماده چگال
  شبانه  4581  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  5  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  4582  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  2  -  گرايش ذرات بنيادي

  شبانه  4583  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  4  -  اي گرايش هسته
  شبانه  4584  دانشگاه تهران  2  -  مولكولي گرايش اتمي و

  شبانه  4585  دانشگاه تهران  5  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  4586  دانشگاه تهران  2  -  گرايش ذرات بنيادي

  شبانه  4587  دانشگاه تهران  6  -  گرايش گرانش و فيزيك نجومي
  شبانه  4588  دانشگاه تهران  2  -  اي گرايش هسته

  شبانه  4589  دانشگاه دامغان  2  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  4590  دانشگاه دامغان  4  -  )كيزياخترف (ي نجومكيزي فشيگرا
  شبانه  4591  دانشگاه دامغان  2  -  اي  هستهشيگرا

  شبانه  4592  دانشگاه رازي كرمانشاه  5  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  4593  نشگاه رازي كرمانشاهدا  2  -  )نظري(ي اديگرايش فيزيك بن

  شبانه  4594  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  مولكولي- اتمي شيگرا
  شبانه  4595  دانشگاه زنجان  5  -   اپتيكنهيمولكولي در زم گرايش اتمي و

  شبانه  4596  دانشگاه زنجان  5  -  )ماده چگال( گرايش حالت جامد
  شبانه  4597  دانشگاه زنجان  2  -  ميگرايش فيزيك نجو
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  شبانه  4598  دانشگاه زنجان  1  - استخوابگاه فاقد باشد  در دوره پژوهشي كه با همكاري موسسات تهران مي-اي گرايش هسته 
  شبانه  4599  دانشگاه زنجان  1  -  )ينظر(ي ادي بنكيزي فشيگرا

  شبانه  4600  دانشگاه سمنان  4  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  4601  دانشگاه سمنان  4  -  گرايش ذرات بنيادي

  شبانه  4602  دانشگاه سمنان  6  -  گرايش فيزيك نجومي
  شبانه  4603  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  4  -  يش حالت جامدگرا

  شبانه  4604  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  4  -  گرايش فيزيك نجومي
  شبانه  4605  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  4  -  اي گرايش هسته

  شبانه  4606  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط در انتهاي دفترچه-)نظري( گرايش فيزيك بنيادي
  شبانه  4607  دانشگاه شاهرود  8  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  4608  دانشگاه شاهرود  4  -  گرايش ذرات بنيادي

  شبانه  4609  دانشگاه شاهرود  8  -  اي گرايش هسته
  شبانه  4610  دانشگاه شاهرود  2  -  )پالسما(ي مو لكول  وي اتمشيگرا

  شبانه  4611  دانشگاه شهركرد  2  -  مولكولي گرايش اتمي و
  شبانه  4612  دانشگاه شهركرد  2  -  گرايش حالت جامد

  شبانه  4613  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  )يرشناساخت(ي  نجومكيزيگرايش ف
  شبانه  4614  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  ي و مولكولي اتمشيگرا

  شبانه  4615  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  مولكولي گرايش اتمي و
  شبانه  4616  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  ي تجربنهيزم در گرايش حالت جامد

  شبانه  4617  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  گرايش فيزيك بنيادي
  شبانه  4618  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  ي نجومكيزيگرايش ف

  شبانه  4619  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  ي نظرنهيزم در  حالت جامدشيگرا
  شبانه  4620  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط زن-گرايش ذرات بنيادي
  شبانه  4621  صنعتي اصفهاندانشگاه   3  -  فقط مرد-گرايش ذرات بنيادي
  شبانه  4622  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط زن-گرايش ماده چگال
  شبانه  4623  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط مرد-گرايش ماده چگال

  شبانه  4624  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن-اي گرايش هسته
  شبانه  4625  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط مرد-اي گرايش هسته

  شبانه  4626  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش ذرات بنيادي
  شبانه  4627  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  شيوه آموزش محور-گرايش ماده چگال

  شبانه  4628  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  شيوه آموزش محور-اي گرايش هسته
  شبانه  4629  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  زمينه فيزيك محاسباتي با
  شبانه  4630  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  هاي باال  انرژينهيزم در
  شبانه  4631  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  ي شناسهاني كي مهندسنهيزم در

  شبانه  4632  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  يمولكول  ويگرايش اتم
  شبانه  4633  كبيردانشگاه صنعتي امير  1  -  گرايش فيزيك بنيادي

  شبانه  4634  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  گرايش ماده چگال
  شبانه  4635  دانشگاه صنعتي بابل  2  -  زمينه پالسما مولكولي در گرايش اتمي و

  شبانه  4636  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  4637  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  اي گرايش هسته

  شبانه  4638  ريفدانشگاه صنعتي ش  12  -  
  شبانه  4639  دانشگاه علم و صنعت ايران  3  -  فقط زن-مولكولي گرايش اتمي و

  شبانه  4640  دانشگاه علم و صنعت ايران  6  -  فقط زن-گرايش حالت جامد
  شبانه  4641  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  )كيزي نانوفنهيزم با(حالت جامد 

  شبانه  4642  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  مدگرايش حالت جا
  شبانه  4643   فردوسي مشهددانشگاه  4  -  گرايش ذرات بنيادي
  شبانه  4644  دانشگاه كاشان  2  -  گرايش حالت جامد

  شبانه  4645  دانشگاه كاشان  2  -  اي گرايش هسته
  شبانه  4646  دانشگاه كاشان  2  -  يادي ذرات بنشيگرا

  شبانه  4647  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  )نظري (ياديگرايش بن
  شبانه  4648  رشت-دانشگاه گيالن  9  -  گرايش حالت جامد

  شبانه  4649  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  اي گرايش هسته
  شبانه  4650  بابلسر-دانشگاه مازندران  1  -  مولكولي گرايش اتمي و

  شبانه  4651  بابلسر-دانشگاه مازندران  8  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  4652  بابلسر-دانشگاه مازندران  1  -  گرايش ذرات بنيادي

  شبانه  4653  بابلسر-دانشگاه مازندران  5  -  گرايش فيزيك نجومي
  شبانه  4654  بابلسر-دانشگاه مازندران  4  -  اي گرايش هسته

  شبانه  4655  دانشگاه مالير  8  -   حالت جامدشيگرا
  شبانه  4656  دانشگاه ياسوج  6  -  گرايش حالت جامد

  شبانه  4657  دانشگاه ياسوج  2  -  )كيزينجوم و اختر ف (ي نجومكيزي فشيگرا
  شبانه  4658  دانشگاه يزد  9  -  ليمولكو گرايش اتمي و

  شبانه  4659  دانشگاه يزد  5  -  گرايش حالت جامد
  شبانه  4660  دانشگاه يزد  5  -  ياديگرايش ذرات بن

  پيام نور  4661  دانشگاه پيام نور مركز اروميه  19  -  امدحالت ج
  پيام نور  4662  دانشگاه پيام نور مركز اروميه  25  -   آموزش محوروهيش-حالت جامد

  پيام نور  4663  دانشگاه پيام نور مركز اهواز  19  -  گرايش حالت جامد
  پيام نور  4664  يام نور مركز اهوازدانشگاه پ  25  -   آموزش محوروهيش-گرايش حالت جامد
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  پيام نور  4665  دانشگاه پيام نور مركز تبريز  19  -  يادي بنكيزيگرايش ف
  پيام نور  4666  دانشگاه پيام نور مركز تبريز  25  -   آموزش محوروهيش-يادي بنكيزيگرايش ف

  پيام نور  4667  نور مركز تهراندانشگاه پيام   12  -  گرايش حالت جامد
  پيام نور  4668  دانشگاه پيام نور مركز تهران  12  -  ي نجومكيزيگرايش ف

  پيام نور  4669  دانشگاه پيام نور مركز تهران  12  -   آموزش محوروهيش-گرايش حالت جامد
  پيام نور  4670  دانشگاه پيام نور مركز تهران  12  -   آموزش محوروهيش-ي نجومكيزيگرايش ف

  پيام نور  4671  )واحد پرند(دانشگاه پيام نور مركز تهران   19  -  گرايش حالت جامد
  پيام نور  4672  )واحد پرند(دانشگاه پيام نور مركز تهران   25  -   آموزش محوروهيش-گرايش حالت جامد

  پيام نور  4673  دانشگاه پيام نور مركز شيراز  12  -  يملكول  ويگرايش اتم
  پيام نور  4674  دانشگاه پيام نور مركز شيراز  12  -  گرايش حالت جامد

  پيام نور  4675  دانشگاه پيام نور مركز شيراز  12  -   آموزش محوروهيش-يملكول و يگرايش اتم
  پيام نور  4676  دانشگاه پيام نور مركز شيراز  12  -   آموزش محوروهيش-گرايش حالت جامد

  پيام نور  4677  دانشگاه پيام نور مركز فريمان  19  -  اي گرايش هسته
  پيام نور  4678  دانشگاه پيام نور مركز فريمان  25  -   آموزش محوروهيش-اي گرايش هسته

  پيام نور  4679  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  12  -  گرايش حالت جامد
  پيام نور  4680  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  12  -  اي گرايش هسته

  پيام نور  4681  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  12  -   آموزش محوروهيش-گرايش حالت جامد
  پيام نور  4682  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  12  -   آموزش محوروهيش-اي گرايش هسته

  پيام نور  4683  دانشگاه پيام نور مركز مياندواب  19  -  گرايش حالت جامد
  پيام نور  4684  دانشگاه پيام نور مركز مياندواب  19  -   آموزش محوروهيش-گرايش حالت جامد

  غيرانتفاعي  4685  مشهد-موسسه غيرانتفاعي خيام  19  -  
  )1كد گرايش (اي   مهندسي هسته-1204

  روزانه  4686  دانشگاه اصفهان  6  -  با ضرايب فيزيك-پرتوها گرايش كاربرد
  روزانه  4687  دانشگاه اصفهان  1  -   با ضرايب فيزيك-اي گرايش گداخت هسته

  روزانه  4688  دانشگاه اصفهان  6  -  شيوه آموزش محور-با ضرايب فيزيك-پرتوها يش كاربردگرا
  روزانه  4689  دانشگاه اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور-با ضرايب فيزيك-اي گرايش گداخت هسته

  روزانه  4690  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  با ضرايب فيزيك-رتوپزشكيگرايش پ
  روزانه  4691  دانشگاه شهيد بهشتي  9  -  با ضرايب فيزيك-گرايش كاربرد پرتوها

  روزانه  4692  دانشگاه شهيد بهشتي  4  -  كيزي فبيضرا با- راكتورشيگرا
  روزانه  4693  شيرازدانشگاه   2  -  با ضرايب فيزيك-گرايش پرتوپزشكي

  روزانه  4694  دانشگاه شيراز  2  -  با ضرايب فيزيك-گرايش راكتور
  روزانه  4695  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -   با ضرايب فيزيك-گرايش پرتوپزشكي

  روزانه  4696  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -   با ضرايب فيزيك-گرايش راكتور
  روزانه  4697  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  با ضرايب فيزيك-اي ت هستهگرايش گداخ

  روزانه  4698  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  با ضرايب فيزيك-پرتوها گرايش كاربرد
-ي انـرژ يچارچوب ضوابط دانشكده مهندسـ  در-كيزي ف بيضرا با- راكتور ي مهندس شيگرا

  روزانه  4699  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  اي  هستهي مهندسلييالتحص مدرك فارغ
ـ زي ف بيضرا با-زوتوپهايوايراد پرتوها و   كاربرد شيگرا چـارچوب ضـوابط دانـشكده       در-كي

  روزانه  4700  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  اي  هستهي مهندسلييلتحصا مدرك فارغ -ي انرژيمهندس
  شبانه  4701  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  با ضرايب فيزيك-گرايش راكتور
  شبانه  4702  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  با ضرايب فيزيك-پرتوها گرايش كاربرد

  )1كد گرايش (هاي انرژي   مهندسي سيستم-1204
-ي انرژ يچارچوب ضوابط دانشكده مهندس    در-با ضرايب فيزيك  -ي انرژ يها ستمي س شيگرا

  روزانه  4703  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  يرژ انيستمهاي سي مهندسلييالتحص مدرك فارغ
-ي انرژيچارچوب ضوابط دانشكده مهندس  در-كيزي ف بيضرا با-ي انرژ يها ي فناور شيگرا

  روزانه  4704  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  ي انرژيهاستمي سي مهندسلييالتحص مدرك فارغ
  )1كد گرايش ( مهندسي پالسما -1204

  روزانه  4705   تحصيالت تكميلي صنعتي كرماندانشگاه  6  -  كيزيبا ضرايب ف
  روزانه  4706  دانشگاه شهيد بهشتي  15  -  كيزيبا ضرايب ف

  )1كد گرايش (بيوفيزيك  - زيست شناسي -1204
  روزانه  4707  دانشگاه تهران  2  -  با ضرايب فيزيك
  شبانه  4708  دانشگاه تهران  2  -  با ضرايب فيزيك

  )1كد گرايش (ذير  پهاي تجديد  مهندسي انرژي-1204
  روزانه  4709  دانشگاه اصفهان  2  -  با ضرايب فيزيك
  روزانه  4710  دانشگاه اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور-با ضرايب فيزيك

  )2كد گرايش (فيزيك   نانو- نانويفناور  علوم و-1204
  روزانه  4711  دانشگاه اصفهان  6  -  

  روزانه  4712  دانشگاه اصفهان  6  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  4713  دانشگاه تهران  4  -  
  روزانه  4714  دانشگاه زنجان  4  -  
  روزانه  4715  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  10  -  
  روزانه  4716  دانشگاه شاهرود  6  -  
  روزانه  4717  ه كاشاندانشگا  10  -  
  شبانه  4718  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  4719  دانشگاه زنجان  2  -  
  شبانه  4720  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  10  -  



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                1390سال ) كارشناسي ارشد(الت تكميلي  دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصي

  هاي گروه علوم پايه  محل جداول كد رشته  70صفحه   2جدول شماره 
 

  )2كد گرايش (فيزيك   نانو- نانويفناور  علوم و-1204ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  شبانه  4721  دانشگاه شاهرود  4  -  
  شبانه  4722  دانشگاه كاشان  5  -  

  )3كد گرايش ( آموزش فيزيك -1204
  روزانه  4723  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  10  -  يژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش و پرورشو
  شبانه  4724  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  4  -  

  )1كد گرايش ( فوتونيك -1205
  روزانه  4725  دانشگاه تبريز  2  -  گرايش الكترونيك
  روزانه  4726  دانشگاه تبريز  5  -  گرايش مخابرات

  روزانه  4727  دانشگاه تبريز  6  -  )يآل( كيزي فشيگرا
  روزانه  4728  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  5  -  فيزيك-فوتونيك

  روزانه  4729  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  5  -  گرايش الكترونيك ومخابرات
  روزانه  4730  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  4  -  
  روزانه  4731  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  
  روزانه  4732  دانشگاه شهيد بهشتي  45  -  

  روزانه  4733  دانشگاه صنعتي شيراز  5  -  كيزي فشيگرا
  روزانه  4734  دانشگاه علم و صنعت ايران  8  -  فقط مرد

  روزانه  4735  دانشگاه كاشان  2  -  
  روزانه  4736  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  
  روزانه  4737  رفسنجان-)عج(دانشگاه وليعصر  8  -  
  روزانه  4738  زنجان-مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   14  -  

  شبانه  4739  دانشگاه تبريز  1  -  گرايش الكترونيك
  شبانه  4740  دانشگاه تبريز  1  -  گرايش مخابرات

  انهشب  4741  دانشگاه تبريز  2  -  )يآل( كيزي فشيگرا
  شبانه  4742  تي كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي صنع  4  -  مخابرات گرايش الكترونيك و

  شبانه  4743  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  4  -  گرايش فيزيك
  شبانه  4744  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  4  -  
  شبانه  4745  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  
  شبانه  4746  دانشگاه كاشان  1  -  
  شبانه  4747  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  

  )2كد گرايش ( مهندسي الكترواپتيك -1205
شـرايط در انتهـاي   -شـاهين شـهر   -محل تحـصيل اصـفهان    -گرايش اپتوالكترونيك -فقط مرد 
  روزانه  4748  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  4  -  دفترچه
  روزانه  4749  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان -گرايش ليزر-فقط مرد
  شبانه  4750  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  دفترچه شرايط درانتهاي-شهر شاهين-حل تحصيل اصفهانم-گرايش اپتوالكترونيك-فقط مرد
  شبانه  4751  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان-گرايش ليزر-فقط مرد

  )1كد گرايش (بيوشيمي  - زيست شناسي -1206
  روزانه  4752  )س(شگاه الزهرادان  8  -  فقط زن

  روزانه  4753  دانشگاه تبريز  6  -  
  روزانه  4754  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  

  روزانه  4755  يت معلم تهراندانشگاه ترب  10  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  4756  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  5  -  
  روزانه  4757  دانشگاه تهران  8  -  
  روزانه  4758  اهدانشگاه رازي كرمانش  1  -  
  روزانه  4759  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  10  -  
  روزانه  4760  دانشگاه شهركرد  5  -  
  روزانه  4761  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  روزانه  4762  گرگان-دانشگاه گلستان  4  -  
  روزانه  4763  رشت-دانشگاه گيالن  9  -  
  روزانه  4764  نجانز-مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   8  -  
  شبانه  4765  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  4766  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور-تهران ليمحل تحص
  شبانه  4767  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  2  -  
  شبانه  4768  دانشگاه تهران  8  -  
  شبانه  4769  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  
  شبانه  4770  زاهدان-ان و بلوچستاندانشگاه سيست  10  -  
  شبانه  4771  دانشگاه شهركرد  2  -  
  شبانه  4772  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  
  شبانه  4773  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  
  پيام نور  4774  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  19  -  

  پيام نور  4775  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  19  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4776  دانشگاه پيام نور مركز تفت  19  -  

  پيام نور  4777  دانشگاه پيام نور مركز تفت  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4778  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  

  پيام نور  4779  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4780  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  19  -  

  پيام نور  4781  پيام نور مركز مشهددانشگاه   25  -  شيوه آموزش محور



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                1390سال ) كارشناسي ارشد(الت تكميلي  دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصي

  هاي گروه علوم پايه  محل جداول كد رشته  71صفحه   2جدول شماره 
 

  )1كد گرايش (بيوفيزيك  - زيست شناسي -1206
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيله آموزش عاليمؤسسيا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  4782  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  با ضرايب بيوشيمي
  روزانه  4783  دانشگاه تهران  1  -  با ضرايب بيوشيمي
  روزانه  4784  زنجان-مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   16  -  با ضرايب بيوشيمي
  شبانه  4785  دانشگاه تهران  1  -  با ضرايب بيوشيمي

  )1كد گرايش  (ي علوم قانون-1206
شـرايط در   -فقـط مـرد   -يميوشـ ي ب بيضـرا  بـا - اطالعات ستيز  و ي اطالعات يمي ش يگرايشها

  روزانه  4786  دانشكده اطالعات  -  19  انتهاي دفترچه
  )2كد گرايش (علوم گياهي  - زيست شناسي -1206

  روزانه  4787  دانشگاه اراك  15  -  گرايش فيزيولوژي گياهي
  روزانه  4788  دانشگاه اروميه  10  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي

  روزانه  4789  دانشگاه اروميه  20  -  ياهي گيولوژيزي فشيگرا
  روزانه  4790  دانشگاه اصفهان  10  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي

  روزانه  4791  دانشگاه اصفهان  14  -  گرايش فيزيولوژي گياهي
  روزانه  4792  )س(دانشگاه الزهرا  9  -  فيزيولوژي گياهي-فقط زن
  روزانه  4793  )س(دانشگاه الزهرا  10  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي-فقط زن

  روزانه  4794  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  1  -  گرايش زيست شناسي تكويني
  روزانه  4795  همدان-لي سينادانشگاه بوع  9  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي

  روزانه  4796  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  گرايش فيزيولوژي گياهي
  روزانه  4797  دانشگاه تبريز  5  -  گرايش زيست شناسي تكويني
  روزانه  4798  دانشگاه تبريز  5  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي

  روزانه  4799  دانشگاه تبريز  10  -  گرايش فيزيولوژي گياهي
  روزانه  4800  دانشگاه تربيت مدرس  4  -  تكويني-يگرايش سلول

  روزانه  4801  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي
  روزانه  4802  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  گرايش فيزيولوژي گياهي
  روزانه  4803  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  4  -  گرايش فيزيولوژي گياهي
  روزانه  4804  دانشگاه تربيت معلم تهران  12  -   كرجليل تحصمح-گرايش فيزيولوژي گياهي

  روزانه  4805  دانشگاه تربيت معلم تهران  15  -   كرجليمحل تحص-يني تكوي شناسستي زشيگرا
  روزانه  4806  دانشگاه تربيت معلم تهران  12  -  كرج ليمحل تحص-ي اكولوژكيستماتي سشيگرا

  روزانه  4807  دانشگاه تهران  4  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي
  روزانه  4808  دانشگاه تهران  4  -  گرايش فيزيولوژي گياهي

  روزانه  4809  دانشگاه دامغان  9  -  ياهي گيولوژيزي فشيگرا
  روزانه  4810  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  )زمينه پژوهشي اكولوژي ميكروبي(گرايش سيستماتيك اكولوژي 

  روزانه  4811  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  گرايش فيزيولوژي گياهي
  روزانه  4812  دانشگاه شاهد  2  -  شرايط در انتهاي دفترچه-گرايش فيزيولوژي گياهي

  روزانه  4813  دانشگاه شهركرد  8  -  ياهي گيولوژيزي فشيگرا
  روزانه  4814  نشگاه شهيد باهنر كرماندا  2  -  ياهي تكويني گيگرايش زيست شناسي سلول

  روزانه  4815  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي
  روزانه  4816  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  6  -  گرايش فيزيولوژي گياهي

  روزانه  4817  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي
  روزانه  4818  دانشگاه شيراز  4  -  يش سلولي تكويني گياهيگرا

  روزانه  4819  دانشگاه شيراز  5  -  گرايش سيستماتيك  گياهي
  روزانه  4820  دانشگاه شيراز  6  -  گرايش فيزيولوژي گياهي

  روزانه  4821  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  ي اكولوژكيستماتي سشيگرا
  روزانه  4822  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  ياهي گيولوژيزي فشيگرا

  روزانه  4823  گرگان-دانشگاه گلستان  8  -  ياهيگرايش فيزيولوژي گ
  روزانه  4824  رشت-دانشگاه گيالن  8  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي

  روزانه  4825  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  گرايش فيزيولوژي گياهي
  روزانه  4826  آباد خرم-دانشگاه لرستان  5  -  گرايش فيزيولوژي گياهي

  روزانه  4827  بابلسر-دانشگاه مازندران  10  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي
  روزانه  4828  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  10  -  يولوژي گياهيگرايش فيز

  روزانه  4829  دانشگاه مالير  6  -  گرايش فيزيولوژي گياهي
  روزانه  4830  دانشگاه ياسوج  2  -  )ياهيگ(گرايش سيستماتيك اكولوژي 

  شبانه  4831  دانشگاه اراك  8  -  گرايش فيزيولوژي گياهي
  شبانه  4832  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي

  شبانه  4833  دانشگاه اروميه  5  -  ياهيگ يولوژيزي فشيگرا
  شبانه  4834  همدان-شگاه بوعلي سينادان  1  -  گرايش زيست شناسي تكويني
  شبانه  4835  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  8  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي

  شبانه  4836  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  گرايش فيزيولوژي گياهي
  شبانه  4837  دانشگاه تبريز  2  -  گرايش زيست شناسي تكويني

  شبانه  4838  دانشگاه تبريز  2  -  يك اكولوژيگرايش سيستمات
  شبانه  4839  انشگاه تبريزد  4  -  گرايش فيزيولوژي گياهي

  شبانه  4840  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور- تهرانليمحل تحص-يني تكوي شناسستي زشيگرا
  شبانه  4841  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور- تهرانلي محل تحص-ي اكولوژكيستماتي سشيگرا
  شبانه  4842  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  حورشيوه آموزش م- تهرانليمحل تحص-ياهي گيولوژيزي فشيگرا

  شبانه  4843  دانشگاه تهران  2  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي
  شبانه  4844  دانشگاه تهران  2  -  گرايش فيزيولوژي گياهي



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                1390سال ) كارشناسي ارشد(الت تكميلي  دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصي

  هاي گروه علوم پايه  محل جداول كد رشته  72صفحه   2جدول شماره 
 

  )2كد گرايش (علوم گياهي  - زيست شناسي -1206ادامه 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  نهشبا  4845  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي
  شبانه  4846  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  گرايش فيزيولوژي گياهي
  شبانه  4847  دانشگاه شاهد  1  -  شرايط در انتهاي دفترچه-گرايش فيزيولوژي گياهي

  شبانه  4848  دانشگاه شهركرد  5  -  ياهي گيولوژيزي فشيگرا
  شبانه  4849  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي

  شبانه  4850  دانشگاه شهيد چمران اهواز  5  -  گرايش فيزيولوژي گياهي
  شبانه  4851  هددانشگاه فردوسي مش  2  -  ي اكولوژكيستماتي سشيگرا
  شبانه  4852  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  ياهي گيولوژيزي فشيگرا

  شبانه  4853  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي
  شبانه  4854  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  گرايش فيزيولوژي گياهي

  شبانه  4855  بابلسر-دانشگاه مازندران  5  -  گرايش سيستماتيك اكولوژي
  شبانه  4856  دانشگاه مالير  4  -  گرايش فيزيولوژي گياهي

  شبانه  4857  دانشگاه ياسوج  2  -  )ياهيگ(گرايش سيستماتيك اكولوژي 
  نيمه حضوري  4858  دانشگاه اروميه  12  -  آموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه محل تحصيل مركز-ياهي گيولوژيزي فشيگرا

  پيام نور  4859  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  19  -  
  پيام نور  4860  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  25  -  ش محورشيوه آموز

  پيام نور  4861  ه پيام نور مركز تهراندانشگا  19  -  
  پيام نور  4862  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  4863  دانشگاه پيام نور مركز ساري  19  -  
  پيام نور  4864  دانشگاه پيام نور مركز ساري  25  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  4865  آباد دانشگاه پيام نور مركز نجف  19  -  
  پيام نور  4866  آباد  نور مركز نجفدانشگاه پيام  25  -  شيوه آموزش محور

  )3كد گرايش (علوم جانوري  - زيست شناسي -1206
  روزانه  4867  دانشگاه اراك  2  -  گرايش بيوسيستماتيك جانوري

  روزانه  4868  دانشگاه اراك  9  -  گرايش سلولي تكويني
  روزانه  4869  دانشگاه اراك  4  -  گرايش فيزيولوژي جانوري

  روزانه  4870  دانشگاه اروميه  10  -  يجنين شناس گرايش بافت شناسي و
  روزانه  4871  دانشگاه اروميه  10  -  گرايش فيزيولوژي جانوري

  روزانه  4872  دانشگاه اصفهان  5  -  ي جانوريگرايش فيزيولوژ
  روزانه  4873  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  گرايش فيزيولوژي جانوري
  روزانه  4874  دانشگاه تبريز  6  -  گرايش فيزيولوژي جانوري

  روزانه  4875  دانشگاه تربيت معلم تهران  20  -   كرجليمحل تحص- تكوينييگرايش سلول
  روزانه  4876  دانشگاه تربيت معلم تهران  12  -   كرجليمحل تحص-يگرايش فيزيولوژي جانور

  روزانه  4877  دانشگاه تهران  4  -  گرايش زيست شناسي تكويني
  روزانه  4878  دانشگاه تهران  4  -  گرايش فيزيولوژي جانوري
  زانهرو  4879  دانشگاه دامغان  6  -  يگرايش فيزيولوژي جانور

  روزانه  4880  دانشگاه دامغان  10  -  ي شناسني و جني بافت شناسشيگرا
  روزانه  4881  دانشگاه رازي كرمانشاه  5  -   سيستماتيك جانوريويگرايش ب

  روزانه  4882  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  گرايش سلولي تكويني
  روزانه  4883  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  گرايش فيزيولوژي جانوري
  روزانه  4884  دانشگاه شاهد  4  -  هاي دفترچهشرايط در انت-گرايش فيزيولوژي جانوري

  روزانه  4885  دانشگاه شهركرد  2  -  ي جانوريولوژيزي فشيگرا
  روزانه  4886  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  10  -  گرايش فيزيولوژي جانوري

  روزانه  4887  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -   جانوريوسيستماتيكيگرايش ب
  روزانه  4888  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  گرايش فيزيولوژي جانوري

  روزانه  4889  دانشگاه شهيد چمران اهواز  5  -  ژي جانوريگرايش فيزيولو
  روزانه  4890  دانشگاه شيراز  8  -  گرايش بيوسيستماتيك جانوري

  روزانه  4891  دانشگاه شيراز  8  -   تكوينييگرايش سلول
  روزانه  4892  دانشگاه شيراز  11  -  گرايش فيزيولوژي جانوري
  روزانه  4893  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  1  -  فقط زن-گرايش بافت شناسي آبزيان

  روزانه  4894  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  1  -  فقط مرد-رايش بافت شناسي آبزيانگ
  روزانه  4895  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -   سيستماتيك جانوريويگرايش ب

  روزانه  4896  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  گرايش سلولي تكويني
  روزانه  4897  ردوسي مشهددانشگاه ف  6  -  گرايش فيزيولوژي جانوري

  روزانه  4898  گرگان-دانشگاه گلستان  5  -  
  روزانه  4899  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  ي جانور شناسنهيبا زم

  روزانه  4900  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  گرايش سلولي تكويني
  روزانه  4901  آباد خرم-دانشگاه لرستان  4  -  گرايش جانور شناسي

  روزانه  4902  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  10  -  
  شبانه  4903  دانشگاه اراك  5  -  گرايش سلولي تكويني

  شبانه  4904  دانشگاه اروميه  2  -  يگرايش بافت شناسي وجنين شناس
  شبانه  4905  وميهدانشگاه ار  2  -  گرايش فيزيولوژي جانوري
  شبانه  4906  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  2  -  گرايش فيزيولوژي جانوري
  شبانه  4907  دانشگاه تبريز  4  -  گرايش فيزيولوژي جانوري

  شبانه  4908  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور- تهرانليمحل تحص-يني تكوي سلولشيگرا
  شبانه  4909  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور- تهرانليمحل تحص-ي جانوريولوژيزي فشياگر



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                1390سال ) كارشناسي ارشد(الت تكميلي  دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصي

  هاي گروه علوم پايه  محل جداول كد رشته  73صفحه   2جدول شماره 
 

  )3كد گرايش  (جانوريعلوم  - زيست شناسي -1206ادامه 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  شبانه  4910  دانشگاه تهران  2  -  گرايش زيست شناسي تكويني
  شبانه  4911  دانشگاه تهران  2  -  گرايش فيزيولوژي جانوري

  شبانه  4912  دانشگاه دامغان  2  -  ي شناسني و جني بافت شناسشيگرا
  شبانه  4913  دانشگاه دامغان  4  -  ي جانوريولوژيزي فشيگرا

  هشبان  4914  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -   سيستماتيك جانوريويگرايش ب
  شبانه  4915  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  گرايش سلولي تكويني

  شبانه  4916  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  گرايش فيزيولوژي جانوري
  شبانه  4917  دانشگاه شاهد  2  -  شرايط در انتهاي دفترچه-گرايش فيزيولوژي جانوري

  شبانه  4918  دانشگاه شهركرد  2  -  ي جانوريولوژيزي فشيگرا
  شبانه  4919  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -   جانوريوسيستماتيكيگرايش ب

  شبانه  4920  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  گرايش فيزيولوژي جانوري
  شبانه  4921  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  1  -  فقط مرد-گرايش بافت شناسي آبزيان

  شبانه  4922  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -   جانوريوسيستماتيكيگرايش ب
  شبانه  4923  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  گرايش سلولي تكويني
  شبانه  4924  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  وريگرايش فيزيولوژي جان

  شبانه  4925  رشت-شگاه گيالندان  2  -  ي جانور شناسنهيبا زم
  شبانه  4926  رشت-دانشگاه گيالن  1  -  گرايش سلولي تكويني

  نيمه حضوري  4927  دانشگاه اروميه  12  -  آموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه محل تحصيل مركز-ي شناسنيجن  بافت وشيگرا
  پيام نور  4928  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  19  -  

  پيام نور  4929  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  4930  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  

   نورپيام  4931  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  4932  )غيرانتفاعي( تهران -دانشگاه علم و فرهنگ  12  -  شرايط در انتهاي دفترچه-همكاري پژوهشكده رويان گرايش سلولي تكويني با

  )4كد گرايش (ميكروبيولوژي  - زيست شناسي -1206
  روزانه  4933  دانشگاه اصفهان  11  -  

  روزانه  4934  )س(دانشگاه الزهرا  12  -  فقط زن
  روزانه  4935  دانشگاه ايالم  4  -  
  روزانه  4936  دانشگاه تبريز  5  -  
  روزانه  4937  نشگاه تهراندا  4  -  
  روزانه  4938  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  

  روزانه  4939  دانشگاه شاهد  2  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  روزانه  4940  گاه شهيد باهنر كرماندانش  4  -  
  روزانه  4941  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  يقارچ شناس  ويميوشيب روس،يو ،يطي محي پژوهشيها نهيزم
  روزانه  4942  دانشگاه شهيد چمران اهواز  9  -  
  روزانه  4943  بابلسر-دانشگاه مازندران  4  -  
  شبانه  4944  دانشگاه ايالم  4  -  
  شبانه  4945  دانشگاه تبريز  1  -  
  شبانه  4946  دانشگاه تهران  2  -  

  شبانه  4947  دانشگاه شاهد  1  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  شبانه  4948  تيدانشگاه شهيد بهش  2  -  يقارچ شناس  ويميوشيب روس،يو ،يطي محي پژوهشيها نهيزم
  شبانه  4949  بابلسر-دانشگاه مازندران  2  -  

  )5كد گرايش (ملكولي   سلولي وعلوم - زيست شناسي -1206
 ژنتيـك  ي پژوهـش يها  گروه  نامه در  انيعالقه براي انجام پا     براساس رتبه علمي و    انيدانشجو
زيـست فنـاوري     آبزيـان،  زيست فناوري دام و    زيست فناوري پايه،   ژنتيك پزشكي،  مولكولي،
  .شد  خواهندعيتوسط پژوهشگاه توزمحيط زيست  صنعت و

  روزانه  4950  پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك وزيست فناوري  38  -

  روزانه  4951  پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك وزيست فناوري  8  -  داد  انجام خواهندياهي گي فناورستي زيگروه پژوهش در را  نامه خوداني پاانيدانشجو
  روزانه  4952  دانشگاه اصفهان  10  -  

  روزانه  4953  )ع(دانشگاه امام حسين   19  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط مرد
  روزانه  4954  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  11  -  
  روزانه  4955  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  4956  دانشگاه خليج فارس بوشهر  5  -  
  روزانه  4957  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  
  روزانه  4958  دانشگاه شيراز  15  -  
  روزانه  4959  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  6  -  
  روزانه  4960  دانشگاه كردستان  5  -  
  روزانه  4961  بابلسر-دانشگاه مازندران  10  -  
  روزانه  4962  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  10  -  
  شبانه  4963  دانشگاه تهران  5  -  
  شبانه  4964  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  
  شبانه  4965  بابلسر-دانشگاه مازندران  5  -  

  غيرانتفاعي  4966  )غيرانتفاعي( تهران -دانشگاه علم و فرهنگ  19  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  غيرانتفاعي  4967   ميمه-ه غيرانتفاعي نوردانشموسس  19  -  

  الملل بين  4968  دانشگاه تهران  25  -   واقع درجزيره كيشيالملل محل تحصيل واحد بين
  الملل بين  4969  رشت-دانشگاه گيالن  31  -  انزلي منطقه آزاد بندر الملل دانشگاه واقع در بين محل تحصيل واحد

  الملل بين  4970  رشت-دانشگاه گيالن  38  -  يمنطقه آزاد بندر انزل  واقع درالملل دانشگاه  واحد بينليمحل تحص- آموزش محوروهيش
  



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                1390سال ) كارشناسي ارشد(الت تكميلي  دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصي

  هاي گروه علوم پايه  محل جداول كد رشته  74صفحه   2جدول شماره 
 

  )6كد گرايش (ژنتيك  - زيست شناسي -1206
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  4971  دانشگاه اراك  2  -  
  روزانه  4972  گاه اصفهاندانش  10  -  
  روزانه  4973  دانشگاه تبريز  6  -  
  روزانه  4974  دانشگاه تربيت مدرس  10  -  
  روزانه  4975  دانشگاه زابل  10  -  
  روزانه  4976  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  10  -  
  روزانه  4977  دانشگاه شهركرد  11  -  

  روزانه  4978  شهيد بهشتيدانشگاه   8  -  زمينه هاي پژوهشي انساني گياهي
  روزانه  4979  دانشگاه شهيد چمران اهواز  10  -  
  روزانه  4980  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  
  روزانه  4981  دانشگاه يزد  5  -  
  شبانه  4982  دانشگاه تبريز  2  -  
  هشبان  4983  دانشگاه زابل  10  -  
  شبانه  4984  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  10  -  
  شبانه  4985  دانشگاه شهركرد  8  -  
  شبانه  4986  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  
  شبانه  4987  دانشگاه شهيد چمران اهواز  5  -  
  شبانه  4988  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  
  شبانه  4989  دانشگاه يزد  5  -  

  الملل بين  4990  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  38  -  الملل چابهار بين  واحدليمحل تحص
  الملل بين  4991  رشت-دانشگاه گيالن  31  -  انزلي منطقه آزاد بندر الملل دانشگاه واقع در بين محل تحصيل واحد

  الملل بين  4992  رشت-دانشگاه گيالن  38  -  يمنطقه آزاد بندر انزل الملل دانشگاه واقع در  واحد بينليمحل تحص- آموزش محوروهيش
  )7كد گرايش ) (بيوتكنولوژي( زيست فناوري -1206

  روزانه  4993  دانشگاه اصفهان  18  -  گرايش ميكروبي
  روزانه  4994  دانشگاه اصفهان  6  -  شيوه آموزش محور-گرايش ميگروبي

  روزانه  4995  )س(دانشگاه الزهرا  -  11  گرايش ميكروبي-فقط زن
  روزانه  4996  دانشگاه تهران  4  -  گرايش ميكروبي

  روزانه  4997  دانشگاه تهران  12  -  ني دانشكده علوم و فنون نوليگرايش ميكروبي محل تحص
  روزانه  4998  دانشگاه شاهد  2  -  شرايط در انتهاي دفترچه-گرايش ميكروبي

  روزانه  4999  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  9  -  دفترچه درانتهاي شرايط-محل تحصيل تهران- عنوان رشته بيوتكنولوژي مولكوليي برارشيپذ
  روزانه  5000  ت ايراندانشگاه علم و صنع  12  -  )خوابگاه فاقد( نور واحد-شيوه آموزش محور-گرايش ميكروبي
  روزانه  5001  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  گرايش ميكروبي
  شبانه  5002  دانشگاه تهران  2  -  گرايش ميكروبي

  شبانه  5003  دانشگاه تهران  6  -  ني دانشكده علوم و فنون نوليگرايش ميكروبي محل تحص
  شبانه  5004  دانشگاه شاهد  1  -  چهشرايط در انتهاي دفتر-گرايش ميكروبي

  شبانه  5005  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  دفترچه درانتهاي شرايط-محل تحصيل تهران- عنوان رشته بيوتكنولوژي مولكوليي برارشيپذ
  شبانه  5006  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  گرايش ميكروبي

  پيام نور  5007   مركز تهراندانشگاه پيام نور  19  -  يكروبي مشيگرا
  پيام نور  5008  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور -يكروبي مشيگرا

  غيرانتفاعي  5009   تبريز-موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي  19  -  يكروبيگرايش م
  )7كد گرايش ( زيست فناوري دريا -1206

  روزانه  5010  دانشگاه خليج فارس بوشهر  5  -  يبا ضرايب زيست فناور
  روزانه  5011  م و فنون دريايي خرمشهردانشگاه علو  2  -  يبا ضرايب زيست فناور
  شبانه  5012  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  1  -  يبا ضرايب زيست فناور

  )1كد گرايش (رياضي   آمار-1207
  روزانه  5013  دانشگاه اصفهان  14  -  

  روزانه  5014  دانشگاه اصفهان  5  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  5015  )س(دانشگاه الزهرا  10  -  فقط زن

  روزانه  5016  دانشگاه بيرجند  11  -  
  روزانه  5017  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  2  -  
  روزانه  5018  دانشگاه تبريز  8  -  
  روزانه  5019  نشگاه تربيت مدرسدا  8  -  

  روزانه  5020  دانشگاه تربيت مدرس  2  -   دفترچهي در انتهاطيشرا -ي انتظاميروي شاغل در ني كاركنان رسمهيبورس
  روزانه  5021  تهراندانشگاه تربيت معلم   10  -   كرجليمحل تحص

  روزانه  5022  دانشگاه تهران  4  -  
  روزانه  5023  دانشگاه خليج فارس بوشهر  6  -  
  روزانه  5024  دانشگاه رازي كرمانشاه  19  -  
  روزانه  5025  دانشگاه زنجان  8  -  
  وزانهر  5026  دانشگاه شاهرود  10  -  
  روزانه  5027  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  10  -  
  روزانه  5028  دانشگاه شهيد بهشتي  15  -  
  زانهرو  5029  دانشگاه شهيد چمران اهواز  10  -  
  روزانه  5030  دانشگاه شيراز  20  -  
  روزانه  5031  دانشگاه صنعتي اميركبير  11  -  
  روزانه  5032  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  

  روزانه  5033  دانشگاه علم و صنعت ايران  8  -  فقط مرد



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                1390سال ) كارشناسي ارشد(الت تكميلي  دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصي

  هاي گروه علوم پايه  محل جداول كد رشته  75صفحه   2جدول شماره 
 

  )1كد گرايش (رياضي   آمار-1207ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  5034  دانشگاه فردوسي مشهد  12  -  
  روزانه  5035  گرگان-دانشگاه گلستان  10  -  
  روزانه  5036  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  
  روزانه  5037  آباد خرم-دانشگاه لرستان  6  -  
  روزانه  5038  بابلسر-دانشگاه مازندران  10  -  
  روزانه  5039  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  11  -  
  روزانه  5040  دانشگاه ياسوج  4  -  
  روزانه  5041  دانشگاه يزد  8  -  

  شبانه  5042  )س(دانشگاه الزهرا  8  -   آموزش محوروهيش–فقط زن 
  شبانه  5043  دانشگاه بيرجند  4  -  
  شبانه  5044  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  2  -  
  شبانه  5045  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  8  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  5046  دانشگاه تبريز  2  -  
  شبانه  5047  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  5048  دانشگاه رازي كرمانشاه  6  -  
  شبانه  5049  دانشگاه شاهرود  5  -  
  شبانه  5050  دانشگاه شيراز  5  -  
  شبانه  5051  دانشگاه صنعتي اميركبير  9  -  

  شبانه  5052  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5053  دانشگاه علم و صنعت ايران  5  -  فقط زن

  شبانه  5054  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  
  شبانه  5055  گرگان-دانشگاه گلستان  5  -  
  شبانه  5056  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  
  شبانه  5057  بابلسر-دانشگاه مازندران  8  -  
  شبانه  5058  دانشگاه ياسوج  4  -  
  شبانه  5059  ه يزددانشگا  5  -  
  پيام نور  5060  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  

  پيام نور  5061  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  5062  دانشگاه پيام نور مركز شيراز  19  -  

  ام نورپي  5063  دانشگاه پيام نور مركز شيراز  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  5064  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  19  -  

  پيام نور  5065  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  25  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  5066  قزوين-موسسه غيرانتفاعي دانش البرز  19  -   عنوان رشته آماري برارشيذپ

  مجازي  5067  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -
  نامه اني پاي به جاي گروه آموزشيسو گذراندن دروس مشخص شده از- آموزش محوروهيش  مجازي  5068  دانشگاه پيام نور مركز شيراز  25  -
  مجازي  5069  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  25  -

  )2كد گرايش ) (اكچواري(بيمه   آمار-1207
  روزانه  5070  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  

  )2كد گرايش (برنامه ريزي بيمه  ت و علوم محاسبا-1207
  روزانه  5071  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  محل تحصيل موسسه آموزش عالي بيمه اكو-آموزش به زبان انگليسي-بيمه با ضرايب آمار
  محل تحصيل موسسه آموزش عالي بيمه اكو-آموزش به زبان انگليسي-بيمه اربا ضرايب آم

  شبانه  5072  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور -
  )3كد گرايش (اجتماعي  اقتصادي و  آمار-1207

  روزانه  5073  دانشگاه اصفهان  8  -  
  روزانه  5074  دانشگاه اصفهان  11  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  5075  دانشگاه خليج فارس بوشهر  5  -  
  روزانه  5076  دانشگاه شهيد بهشتي  12  -  
  روزانه  5077  دانشگاه شهيد چمران اهواز  8  -  

  روزانه  5078  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  فقط زن
  روزانه  5079  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  فقط مرد

  روزانه  5080  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  
  روزانه  5081  دانشگاه فردوسي مشهد  9  -  

  شبانه  5082  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  5083  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  

  )1كد گرايش ( رياضي محض -1208
  زانهرو  5084  دانشگاه اراك  5  -  ها زمينه نظريه گروه با

  روزانه  5085  دانشگاه اراك  6  -  گرايش آناليز
  روزانه  5086  دانشگاه اراك  5  -  گرايش جبر

  نهروزا  5087  دانشگاه اراك  2  -  گرايش هندسه
  روزانه  5088  دانشگاه اروميه  5  -  ديزمينه مترو با

  روزانه  5089  دانشگاه اروميه  15  -  گرايش آناليز
  روزانه  5090  دانشگاه اروميه  4  -  گرايش توپولوژي

  روزانه  5091  دانشگاه اروميه  16  -  گرايش جبر
  روزانه  5092  دانشگاه اروميه  4  -   هندسهشيگرا

  روزانه  5093  دانشگاه اصفهان  15  -  گرايش آناليز
  روزانه  5094  دانشگاه اصفهان  22  -  گرايش جبر



 هاي گروه علوم پايه   محلجداول كد رشته                                1390سال ) كارشناسي ارشد(الت تكميلي  دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصي

  هاي گروه علوم پايه  محل جداول كد رشته  76صفحه   2جدول شماره 
 

  )1كد گرايش  ( محض رياضي-1208ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  حصيلت

  دوره

  روزانه  5095  اندانشگاه اصفه  4  -   توپولوژي-گرايش هندسه
  روزانه  5096  دانشگاه اصفهان  4  -  شيوه آموزش محور-گرايش آناليز

  روزانه  5097  دانشگاه اصفهان  12  -  شيوه آموزش محور- توپولوژي-گرايش هندسه
  روزانه  5098  )س(دانشگاه الزهرا  18  -  فقط زن

  روزانه  5099  دانشگاه ايالم  1  -  )يكينامي ديهاستمي سنهيزم  نامه درانيپا( گرايش هندسه
  روزانه  5100  ه ايالمدانشگا  2  -  زي آنالشيگرا
  روزانه  5101  دانشگاه ايالم  2  -   جبرشيگرا

  روزانه  5102  دانشگاه بجنورد  5  -  گرايش جبر
  روزانه  5103  همدان-ه بوعلي سينادانشگا  6  -  گرايش آناليز
  روزانه  5104  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  8  -  گرايش جبر

  روزانه  5105  دانشگاه بيرجند  9  -  گرايش آناليز
  روزانه  5106  دانشگاه بيرجند  8  -  گرايش جبر

  روزانه  5107  دانشگاه بيرجند  6  -  گرايش هندسه
  روزانه  5108  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  2  -  گرايش آناليز

  روزانه  5109  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  2  -   جبرشيگرا
  روزانه  5110  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  1  -   هندسهشياگر
  روزانه  5111  دانشگاه تبريز  5  -   منطقنهيزم در

  روزانه  5112  دانشگاه تبريز  9  -  گرايش آناليز
  روزانه  5113  دانشگاه تبريز  10  -  )ها  گروهنهيزم در(گرايش جبر 

  روزانه  5114  دانشگاه تبريز  5  -  گرايش هندسه
  روزانه  5115  دانشگاه تبريز  5  -  ييجابجا  جبرنهي جبربا زمشيگرا

  روزانه  5116  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  14  -  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش و پرورش
  روزانه  5117  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  گرايش آناليز
  روزانه  5118  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  جابجايي زمينه غير در-گرايش جبر
  روزانه  5119  دانشگاه تربيت مدرس  4  -  زمينه منطق رياضي در-گرايش جبر
  روزانه  5120  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  ها زمينه نظريه گروه در-گرايش جبر

  روزانه  5121  دانشگاه تربيت مدرس  9  -  گرايش هندسه
  روزانه  5122  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  4  -   تركيبياتنهيبا زم
  روزانه  5123  تبريز-بيت معلم آذربايجاندانشگاه تر  2  -  هاي متناهي  گروهنهيبا زم

  روزانه  5124  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  8  -  گرايش آناليز
  روزانه  5125  يزتبر-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  8  -  جابجايي  جبرنهيزم با گرايش جبر

  روزانه  5126  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  11  -  گرايش هندسه
  روزانه  5127  دانشگاه تربيت معلم تهران  12  -   كرجليمحل تحص-گرايش آناليز
  روزانه  5128  دانشگاه تربيت معلم تهران  12  -   كرجليمحل تحص-گرايش جبر
  روزانه  5129  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  9  -  زگرايش آنالي
  روزانه  5130  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  8  -  توپولوژي و گرايش جبر

  روزانه  5131  دانشگاه تفرش  10  -  گرايش هندسه
  روزانه  5132  دانشگاه تهران  14  -  

  روزانه  5133  دانشگاه خليج فارس بوشهر  8  -  گرايش آناليز
  روزانه  5134  دانشگاه خليج فارس بوشهر  2  -  گرايش جبر

  روزانه  5135  دانشگاه دامغان  5  -  زي آنالشيگرا
  روزانه  5136  دانشگاه دامغان  12  -   جبرشيگرا
  روزانه  5137  دانشگاه دامغان  9  -  ي جبر محاسباتنهي نامه در زماني پا- جبرشيگرا
  روزانه  5138  دانشگاه دامغان  10  -  باتي و تركياضي منطق رنهي نامه در زماني پا- جبرشيگرا
  روزانه  5139  دانشگاه دامغان  14  -  يكينامي ديها ستميس  وي توپولوژنهيزم  نامه دراني پا- هندسهشيگرا

  روزانه  5140  ازي كرمانشاهدانشگاه ر  15  -  گرايش آناليز
  روزانه  5141  دانشگاه رازي كرمانشاه  8  -  گرايش جبر

  روزانه  5142  دانشگاه زنجان  12  -  گرايش آناليز
  روزانه  5143  دانشگاه زنجان  9  -  گرايش جبر

  روزانه  5144  دانشگاه زنجان  10  -  گرايش هندسه
  روزانه  5145  دانشگاه سمنان  12  -  گرايش آناليز
  روزانه  5146  دانشگاه سمنان  9  -  گرايش جبر

  روزانه  5147  دانشگاه سمنان  1  -  گرايش هندسه
  روزانه  5148  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  5  -  گرايش آناليز
  روزانه  5149  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  6  -  گرايش جبر

  روزانه  5150  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  4  -  گرايش هندسه
  روزانه  5151  دانشگاه شاهد  5  -   دفترچهي در انتهاطيشرا-زي آنالشيگرا
  روزانه  5152  دانشگاه شاهد  8  -  شرايط در انتهاي دفترچه- جبرشيگرا
  روزانه  5153  دانشگاه شاهد  5  -   دفترچهيانتها  درطيشرا- هندسهشيگرا

  روزانه  5154  دانشگاه شاهرود  11  -  گرايش آناليز
  روزانه  5155  دانشگاه شاهرود  8  -  گرايش جبر

  روزانه  5156  دانشگاه شاهرود  4  -  گرايش هندسه
  روزانه  5157  دانشگاه شهركرد  5  -  گرايش آناليز

  روزانه  5158  دانشگاه شهركرد  11  -   جبرشيگرا
  روزانه  5159  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  29  -  گرايش آناليز
  روزانه  5160  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  11  -  گرايش جبر
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  روزانه  5161  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  8  -  گرايش هندسه
  روزانه  5162  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  گرايش آناليز
  روزانه  5163  دانشگاه شهيد بهشتي  20  -  گرايش جبر

  روزانه  5164  دانشگاه شهيد بهشتي  12  -  گرايش هندسه
  روزانه  5165  دانشگاه شهيد چمران اهواز  6  -  گرايش آناليز

  روزانه  5166  دانشگاه شهيد چمران اهواز  10  -  گرايش توپولوژي
  روزانه  5167  دانشگاه شهيد چمران اهواز  10  -  گرايش جبر

  روزانه  5168  دانشگاه شيراز  18  -  گرايش آناليز
  روزانه  5169  دانشگاه شيراز  15  -  گرايش جبر

  روزانه  5170  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن- منطقهنيدر زم
  روزانه  5171  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط مرد- منطقنهيدر زم

  روزانه  5172  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط زن-)توپولوژي هارمونيك و زمينه تابعي، در( گرايش آناليز
  روزانه  5173  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  فقط مرد-)توپولوژي هارمونيك و زمينه تابعي، در( گرايش آناليز
  روزانه  5174  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  فقط زن-)ولمد حلقه و زمينه گروه، در( گرايش جبر
  روزانه  5175  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  فقط مرد-)مدول حلقه و زمينه گروه، در( گرايش جبر

  روزانه  5176  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  فقط زن-)منيفلد محاسباتي و جبري، زمينه تصويري، در( گرايش هندسه
  روزانه  5177  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  فقط مرد-)منيفلد محاسباتي و جبري، زمينه تصويري، در( گرايش هندسه

  روزانه  5178  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  ينه نظريه كدگذاريزم با
  روزانه  5179  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  گرايش آناليز
  روزانه  5180  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  گرايش جبر
  روزانه  5181  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  زمينه منطق در گرايش جبر

  روزانه  5182  دانشگاه صنعتي اميركبير  9  -  گرايش هندسه
  روزانه  5183  دانشگاه صنعتي بابل  8  -  

  روزانه  5184  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  گرايش آناليز
  روزانه  5185  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  9  -  گرايش جبر

  روزانه  5186  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  5  -  گرايش هندسه
  روزانه  5187  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  12  -  گرايش آناليز
  روزانه  5188  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  4  -  گرايش جبر

  روزانه  5189  دانشگاه صنعتي شريف  25  -  
  روزانه  5190  دانشگاه صنعتي شيراز  6  -  زي آنالشيگرا

  روزانه  5191  دانشگاه علم و صنعت ايران  8  -  فقط مرد-گرايش آناليز
  روزانه  5192  شگاه علم و صنعت ايراندان  5  -  فقط مرد-گرايش جبر

  روزانه  5193  دانشگاه علم و صنعت ايران  3  -  فقط مرد-گرايش هندسه
  روزانه  5194  دانشگاه فردوسي مشهد  15  -  گرايش آناليز
  روزانه  5195  دانشگاه فردوسي مشهد  12  -  گرايش جبر

  روزانه  5196  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  گرايش هندسه
  روزانه  5197  دانشگاه قم  5  -  فقط زن-زي آنالشيگرا
  روزانه  5198  دانشگاه قم  8  -  فقط مرد-زي آنالشيگرا
  روزانه  5199  دانشگاه قم  8  -   زنفقط- جبرشيگرا
  روزانه  5200  دانشگاه قم  4  -  فقط زن- هندسهشيگرا
  روزانه  5201  دانشگاه قم  5  -  فقط مرد- هندسهشيگرا

  روزانه  5202  دانشگاه كاشان  6  -  گرايش آناليز
  روزانه  5203  اشاندانشگاه ك  11  -  گرايش جبر

  روزانه  5204  دانشگاه كردستان  12  -  گرايش آناليز
  روزانه  5205  دانشگاه كردستان  16  -  گرايش جبر

  روزانه  5206  دانشگاه كردستان  5  -  ي توپولوژشيگرا
  روزانه  5207  گرگان-دانشگاه گلستان  15  -   هندسهشينفر گرا 1 و زي آنالشينفر گرا 4 جبر و شينفر گرا 7
  روزانه  5208  رشت-دانشگاه گيالن  29  -  
  روزانه  5209  رشت-دانشگاه گيالن  19  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  5210  آباد خرم-دانشگاه لرستان  20  -  

  روزانه  5211  سربابل-دانشگاه مازندران  12  -  گرايش آناليز
  روزانه  5212  بابلسر-دانشگاه مازندران  5  -  گرايش جبر

  روزانه  5213  بابلسر-دانشگاه مازندران  1  -  گرايش هندسه
  روزانه  5214  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  18  -  گرايش آناليز
  روزانه  5215  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  20  -  گرايش جبر

  روزانه  5216  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  6  -  گرايش هندسه
  روزانه  5217  دانشگاه مراغه  25  -  گرايش آناليز
  روزانه  5218  دانشگاه مراغه  10  -  گرايش جبر

  روزانه  5219  دانشگاه مالير  8  -  
  روزانه  5220  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  6  -  

  روزانه  5221  رفسنجان-)عج(دانشگاه وليعصر  15  -  گرايش آناليز
  روزانه  5222  نرفسنجا-)عج(دانشگاه وليعصر  8  -  گرايش جبر

  روزانه  5223  رفسنجان-)عج(دانشگاه وليعصر  5  -  گرايش هندسه
  روزانه  5224  دانشگاه ياسوج  12  -  گرايش آناليز
  روزانه  5225  دانشگاه ياسوج  10  -  گرايش جبر

  روزانه  5226  دانشگاه يزد  9  -  گرايش آناليز
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  روزانه  5227  دانشگاه يزد  14  -  گرايش جبر
  روزانه  5228  دانشگاه يزد  9  -  گرايش هندسه توپولوژي

  روزانه  5229  مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي بناب  5  -   هندسهشيگرا
  زانهرو  5230  زنجان-مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   48  -  

  شبانه  5231  دانشگاه اراك  4  -  ها با زمينه نظريه گروه
  شبانه  5232  دانشگاه اراك  2  -  گرايش آناليز
  شبانه  5233  دانشگاه اراك  2  -  گرايش جبر

  شبانه  5234  دانشگاه اراك  2  -  گرايش هندسه
  شبانه  5235  دانشگاه اروميه  2  -  ديبازمينه مترو

  شبانه  5236  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش آناليز
  شبانه  5237  دانشگاه اروميه  1  -  گرايش توپولوژي

  شبانه  5238  دانشگاه اروميه  4  -  گرايش جبر
  شبانه  5239  دانشگاه اروميه  1  -   هندسهشيگرا

  شبانه  5240  )س(دانشگاه الزهرا  12  -   آموزش محوروهيش-فقط زن
  شبانه  5241  دانشگاه ايالم  1  -  زي آنالشيگرا
  شبانه  5242  دانشگاه ايالم  1  -   جبرشيگرا

  شبانه  5243  همدان-لي سينادانشگاه بوع  6  -  گرايش آناليز
  شبانه  5244  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  8  -  گرايش جبر

  شبانه  5245  دانشگاه بيرجند  2  -  گرايش آناليز
  شبانه  5246  دانشگاه بيرجند  2  -  گرايش جبر

  شبانه  5247  دانشگاه بيرجند  1  -  گرايش هندسه
  شبانه  5248  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  5  -  زي آنالشيگرا
  شبانه  5249  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  5  -   جبرشيگرا
  شبانه  5250  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  2  -   هندسهشيگرا
  شبانه  5251  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  10  -   آموزش محوروهيش-زي آنالشيگرا
  شبانه  5252  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  10  -   آموزش محوروهيش- جبرشيگرا
  شبانه  5253  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  6  -   آموزش محوروهيش- هندسهشيگرا
  شبانه  5254  دانشگاه تبريز  1  -   منطقنهيزم در

  شبانه  5255  دانشگاه تبريز  2  -  گرايش آناليز
  شبانه  5256  دانشگاه تبريز  5  -  )ها  گروهنهيدرزم(گرايش جبر

  شبانه  5257  دانشگاه تبريز  2  -  يي جبر جابجانهي زم جبر باشيگرا
  شبانه  5258  دبير شهيد رجاييدانشگاه تربيت   5  -  

  شبانه  5259  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور- تهرانليمحل تحص
  شبانه  5260  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  6  -  گرايش آناليز
  شبانه  5261  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  5  -  توپولوژي و گرايش جبر

  شبانه  5262  دانشگاه تهران  14  -  
  شبانه  5263  دانشگاه دامغان  2  -  زي آنالشيگرا
  شبانه  5264  دانشگاه دامغان  2  -   جبرشيگرا
  شبانه  5265  دانشگاه دامغان  1  -  ي جبر محاسباتنهيمه در زم نااني پا- جبرشيگرا
  شبانه  5266  دانشگاه دامغان  2  -  باتي و تركياضي منطق رنهي نامه در زماني پا- جبرشيگرا
  شبانه  5267  دانشگاه دامغان  5  -  يكينامي ديها ستميس  وي توپولوژهنيزم  نامه دراني پا- هندسهشيگرا

  شبانه  5268  دانشگاه رازي كرمانشاه  6  -  گرايش آناليز
  شبانه  5269  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  گرايش جبر

  شبانه  5270  دانشگاه زنجان  5  -  گرايش آناليز
  شبانه  5271  دانشگاه زنجان  5  -  گرايش جبر

  شبانه  5272  دانشگاه زنجان  5  -  گرايش هندسه
  شبانه  5273  دانشگاه سمنان  6  -  گرايش آناليز
  شبانه  5274  دانشگاه سمنان  6  -  گرايش جبر

  شبانه  5275  دانشگاه سمنان  1  -  گرايش هندسه
  شبانه  5276  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  6  -  گرايش آناليز
  شبانه  5277  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  6  -  گرايش جبر

  شبانه  5278  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  4  -  گرايش هندسه
  شبانه  5279  دانشگاه شاهد  2  -   دفترچهي در انتهاطيشرا-زي آنالشيگرا
  شبانه  5280  دانشگاه شاهد  2  -  شرايط در انتهاي دفترچه- جبرشيگرا
  شبانه  5281  دانشگاه شاهد  2  -   دفترچهي در انتهاطيشرا- هندسهشيگرا

  شبانه  5282  دانشگاه شاهرود  6  -  گرايش آناليز
  شبانه  5283  دانشگاه شاهرود  4  -  گرايش جبر

  شبانه  5284  دانشگاه شاهرود  2  -  گرايش هندسه
  شبانه  5285  دانشگاه شهركرد  5  -  گرايش آناليز

  شبانه  5286  دانشگاه شهركرد  6  -   جبرشيگرا
  شبانه  5287  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  گرايش آناليز

  شبانه  5288  دانشگاه شهيد چمران اهواز  5  -  گرايش توپولوژي
  شبانه  5289  دانشگاه شهيد چمران اهواز  5  -  گرايش جبر

  شبانه  5290  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -   منطقنهيدرزم
  شبانه  5291  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن-)توپولوژي هارمونيك و زمينه تابعي، در( گرايش آناليز
  شبانه  5292  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط مرد-)توپولوژي هارمونيك و زمينه تابعي، در( گرايش آناليز
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  شبانه  5293  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن-)مدول حلقه و زمينه گروه، در( گرايش جبر
  شبانه  5294  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط مرد-)مدول حلقه و زمينه گروه، در( يش جبرگرا

  شبانه  5295  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن-)منيفلد محاسباتي و جبري، زمينه تصويري، در( گرايش هندسه
  شبانه  5296  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط مرد-)منيفلد محاسباتي و جبري، زمينه تصويري، در( گرايش هندسه

  شبانه  5297  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور- منطقنهيزم در
  شبانه  5298  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور-)توپولوژي هارمونيك و زمينه تابعي، در( گرايش آناليز
  شبانه  5299  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور-)مدول حلقه و زمينه گروه، در( گرايش جبر

  شبانه  5300  شگاه صنعتي اصفهاندان  1  -  شيوه آموزش محور-)منيفلد محاسباتي و جبري، زمينه تصويري، در( گرايش هندسه
  شبانه  5301  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  زمينه نظريه كدگذاري با

  شبانه  5302  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  گرايش آناليز
  شبانه  5303  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  گرايش جبر

  شبانه  5304  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  زمينه منطق گرايش جبر در
  شبانه  5305  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  گرايش هندسه

  شبانه  5306  دانشگاه صنعتي بابل  5  -  
  شبانه  5307  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  گرايش آناليز
  شبانه  5308  شگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيدان  2  -  گرايش جبر

  شبانه  5309  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  گرايش هندسه
  شبانه  5310  دانشگاه صنعتي شريف  12  -  

  شبانه  5311  دانشگاه علم و صنعت ايران  4  -  فقط زن-گرايش آناليز
  شبانه  5312  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  فقط زن-گرايش جبر

  شبانه  5313   و صنعت ايراندانشگاه علم  2  -  فقط زن-گرايش هندسه
  شبانه  5314  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  گرايش آناليز
  شبانه  5315  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  گرايش جبر

  شبانه  5316  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  گرايش هندسه
  شبانه  5317  دانشگاه كاشان  2  -  گرايش آناليز
  شبانه  5318  دانشگاه كاشان  5  -  گرايش جبر

  شبانه  5319  گرگان-دانشگاه گلستان  6  -   نفر گرايش هندسه1 و زي آنالشي نفر گرا1 جبر و شينفر گرا 3
  شبانه  5320  رشت-دانشگاه گيالن  12  -  

  شبانه  5321  بابلسر-دانشگاه مازندران  5  -  گرايش آناليز
  شبانه  5322  بابلسر-دانشگاه مازندران  2  -  گرايش جبر

  شبانه  5323  بابلسر-دانشگاه مازندران  1  -  گرايش هندسه
  شبانه  5324  اليردانشگاه م  8  -  
  شبانه  5325  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  4  -  

  شبانه  5326  دانشگاه ياسوج  12  -  گرايش آناليز
  شبانه  5327  سوجدانشگاه يا  8  -  گرايش جبر

  شبانه  5328  دانشگاه يزد  5  -  گرايش آناليز
  شبانه  5329  دانشگاه يزد  9  -  ايش جبرگر

  شبانه  5330   يزددانشگاه  6  -  گرايش هندسه توپولوژي
  نيمه حضوري  5331  دانشگاه اروميه  20  -   دانشگاهي حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص-گرايش آناليز

  نيمه حضوري  5332  دانشگاه اروميه  12  -   دانشگاهي حضورمهي نيآموزشها  مركزليمحل تحص-گرايش توپولوژي
  نيمه حضوري  5333  دانشگاه اروميه  20  -  آموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه محل تحصيل مركز-گرايش جبر

  نيمه حضوري  5334  دانشگاه اروميه  12  -  آموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه محل تحصيل مركز-دي متروشيگرا
  پيام نور  5335  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  19  -   چبرشيگرا
  پيام نور  5336  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  25  -   آموزش محوروهيش- جبرشيگرا
  پيام نور  5337  دانشگاه پيام نور مركز بابل  19  -   جبرشيگرا
  پيام نور  5338  دانشگاه پيام نور مركز بابل  25  -   آموزش محوروهيش- جبرشيگرا
  پيام نور  5339  دانشگاه پيام نور مركز تبريز  19  -   هندسهشيگرا
  پيام نور  5340  دانشگاه پيام نور مركز تبريز  25  -  شيوه آموزش محور- هندسهشيگرا
  پيام نور  5341  گاه پيام نور مركز تهراندانش  19  -   جبرشيگرا
  ورپيام ن  5342  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -   آموزش محوروهيش- جبرشيگرا
  پيام نور  5343  دانشگاه پيام نور مركز زنجان  19  -   جبرشيگرا
  پيام نور  5344  دانشگاه پيام نور مركز زنجان  25  -   آموزش محوروهيش- جبرشيگرا

  پيام نور  5345  دانشگاه پيام نور مركز شهركرد  19  -  گرايش جبر
  پيام نور  5346  دانشگاه پيام نور مركز شهركرد  25  -   آموزش محوروهيش-گرايش جبر

  پيام نور  5347  دانشگاه پيام نور مركز شيراز  12  -  زي آنالشيگرا
  پيام نور  5348   نور مركز شيرازدانشگاه پيام  12  -   جبرشيگرا
  پيام نور  5349  دانشگاه پيام نور مركز شيراز  12  -   آموزش محوروهيش-زي آنالشيگرا
  پيام نور  5350  دانشگاه پيام نور مركز شيراز  12  -   آموزش محوروهيش- جبرشيگرا
  پيام نور  5351  دانشگاه پيام نور مركز فريمان  19  -   جبرشيگرا
  پيام نور  5352  دانشگاه پيام نور مركز فريمان  25  -   آموزش محوروهيش- جبرشيگرا
  پيام نور  5353  دانشگاه پيام نور مركز كرمان  19  -   جبرشيگرا
  پيام نور  5354  دانشگاه پيام نور مركز كرمان  25  -   آموزش محوروهيش- جبرشيگرا
  پيام نور  5355  انشگاه پيام نور مركز مشهدد  12  -  زي آنالشيگرا
  پيام نور  5356  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  12  -   جبرشيگرا
  پيام نور  5357  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  12  -   آموزش محوروهيش-زي آنالشيگرا
  پيام نور  5358  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  12  -   آموزش محوروهيش- جبرشيگرا
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  غيرانتفاعي  5359  مشهد-موسسه غيرانتفاعي خيام  19  -  
  غيرانتفاعي  5360  تبريز-موسسه غيرانتفاعي دانشوران  19  -  هندسه و جبر رياضي، گرايشهاي آناليز،

 بـه   ي گروه آموزش  يسو گذراندن دروس مشخص شده از    - آموزش محور  وهيش- جبر شيگرا  مجازي  5361  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  25  -
  مجازي  5362  دانشگاه پيام نور مركز بابل  25  -   نامهاني پايجا
 ي گروه آموزشـ   يسو گذراندن دروس مشخص شده از    - آموزش محور  وهيش- هندسه شيگرا

  مجازي  5363  دانشگاه پيام نور مركز تبريز  25  -   نامهاني پايبه جا
 بـه   ي گروه آموزش  يسو گذراندن دروس مشخص شده از    - آموزش محور  وهيش - جبر شيگرا
  مجازي  5364  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -   نامهاني پايجا
 بـه   ي گروه آموزش  يسو گذراندن دروس مشخص شده از    - آموزش محور  وهيش- جبر شيگرا
  مجازي  5365  دانشگاه پيام نور مركز شهركرد  25  -   نامهاني پايجا
 به  ي گروه آموزش  يسو گذراندن دروس مشخص شده از    - آموزش محور  وهيش-زي آنال شيگرا
  مجازي  5366  دانشگاه پيام نور مركز شيراز  25  -   نامهاني پايجا

  مجازي  5367  دانشگاه پيام نور مركز شيراز  25  -
 بـه   ي گروه آموزش  يسو گذراندن دروس مشخص شده از    - آموزش محور  وهيش- جبر شيگرا  مجازي  5368  دانشگاه پيام نور مركز فريمان  25  -

   نامهاني پايجا
  مجازي  5369  دانشگاه پيام نور مركز كرمان  25  -

 به  ي گروه آموزش  يسو گذراندن دروس مشخص شده از    - آموزش محور  وهيش-زي آنال شيگرا
  مجازي  5370  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  25  -   نامهاني پايجا
 بـه   ي گروه آموزش  يسو خص شده از  گذراندن دروس مش  - آموزش محور  وهيش- جبر شيگرا
  مجازي  5371  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  25  -   نامهاني پايجا

  )1كد گرايش (منطقي  ساختارهاي جبر - محاسبات نرم-1208
  زانهرو  5372  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  با ضرايب رياضي محض

  )2كد گرايش ( رياضي كاربردي -1208
  روزانه  5373  دانشگاه اراك  4  -  گرايش آناليز عددي
  روزانه  5374  دانشگاه اصفهان  2  -  گرايش آناليز عددي
  روزانه  5375  دانشگاه اصفهان  5  -  عمليات گرايش تحقيق در

  روزانه  5376  دانشگاه اصفهان  2  -  گرايش رياضي فيزيك
  روزانه  5377  دانشگاه اصفهان  12  -  يوه آموزش محورش-گرايش آناليز عددي

  روزانه  5378  دانشگاه اصفهان  12  -  شيوه آموزش محور-گرايش تحقيق در عمليات
  روزانه  5379  دانشگاه اصفهان  12  -  شيوه آموزش محور-گرايش رياضي فيزيك

  روزانه  5380  )س(دانشگاه الزهرا  12  -  فقط زن
  روزانه  5381  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  

  روزانه  5382  دانشگاه بيرجند  6  -  اتيعمل  درقيگرايش تحق
  روزانه  5383  دانشگاه بيرجند  6  -  يعدد زي آنالشيگرا
  روزانه  5384  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  2  -   عدديزي آنالشيگرا

  روزانه  5385  دانشگاه تبريز  10  -  عددي گرايش آناليز
  روزانه  5386  دانشگاه تبريز  10  -  گرايش معادالت ديفرانسيل

  روزانه  5387  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  8  -  ي عددزي آنالشيگرا
  روزانه  5388  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  12  -  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش و پرورش

  روزانه  5389  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  5390  دانشگاه تربيت مدرس  6  -   كد و رمزنهيزم  دريعدد زي آنالشيگرا

  روزانه  5391  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  10  -  عددي گرايش آناليز
  روزانه  5392  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  11  -  گرايش تحقيق در عمليات

  روزانه  5393  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  1  -  گرايش رياضي فيزيك
  روزانه  5394  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  4  -  معادالت ديفرانسيلگرايش 

  روزانه  5395  دانشگاه تربيت معلم تهران  12  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  5396  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  6  -  عددي گرايش آناليز

  روزانه  5397  ردانشگاه تربيت معلم سبزوا  5  -  عمليات گرايش تحقيق در
  روزانه  5398  دانشگاه تفرش  10  -  عددي گرايش آناليز

  روزانه  5399  دانشگاه تهران  2  -  
  روزانه  5400  ليج فارس بوشهردانشگاه خ  6  -  عددي گرايش آناليز

  روزانه  5401  دانشگاه دامغان  8  -  عمليات گرايش تحقيق در
  روزانه  5402  دانشگاه دامغان  10  -  ي عددزي آنالشيگرا

  روزانه  5403  دانشگاه رازي كرمانشاه  8  -  يزعدد آنالي عمليات و گرايشهاي تحقيق در
  روزانه  5404  دانشگاه زنجان  28  -  

  روزانه  5405  دانشگاه زنجان  2  -  ليفرانسيگرايش معادالت د
  روزانه  5406  دانشگاه سمنان  5  -  عددي گرايش آناليز
  روزانه  5407  دانشگاه سمنان  4  -  عمليات قيق درگرايش تح

  روزانه  5408  زاهدان-انشگاه سيستان و بلوچستاند  6  -  عددي گرايش آناليز
  روزانه  5409  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  6  -  عمليات گرايش تحقيق در

  روزانه  5410  نزاهدا-دانشگاه سيستان و بلوچستان  4  -  گرايش رياضي فيزيك
  روزانه  5411  دانشگاه شاهد  6  -   دفترچهي در انتهاطيشرا-ي عددزي آنالشيگرا
  روزانه  5412  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط در انتهاي دفترچه-اتيعمل  درقي تحقشيگرا
  روزانه  5413  دانشگاه شاهرود  9  -  باتيترك  گراف ونهيزم با

  روزانه  5414  دانشگاه شاهرود  8  -  ي عددزيگرايش آنال
  روزانه  5415  گاه شاهروددانش  8  -  اتيعمل  درقيگرايش تحق

  روزانه  5416  دانشگاه شهركرد  2  -  
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  روزانه  5417  دانشگاه شهركرد  6  -  عددي گرايش آناليز
  روزانه  5418  دانشگاه شهركرد  2  -  عمليات گرايش تحقيق در

  روزانه  5419  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  عددي گرايش آناليز
  روزانه  5420  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  عمليات گرايش تحقيق در

  روزانه  5421  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  
  روزانه  5422  دانشگاه شهيد چمران اهواز  5  -  عمليات گرايش تحقيق در

  روزانه  5423  دانشگاه شيراز  4  -  عمليات ق درگرايش تحقي
  روزانه  5424  دانشگاه شيراز  6  -  گرايش معادالت ديفرانسيل

  روزانه  5425  دانشگاه صنعتي اروميه  5  -  
  روزانه  5426  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  فقط زن-كدگذاري گراف، زمينه تركيبات، در
  روزانه  5427  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  فقط مرد-كدگذاري گراف، زمينه تركيبات، در

  روزانه  5428  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط زن-عددي  آناليزگرايش
  روزانه  5429  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط مرد-عددي گرايش آناليز

  روزانه  5430  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  فقط زن-)اميكيهاي دين زمينه دستگاه در( گرايش معادالت ديفرانسيل
  روزانه  5431  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  فقط مرد-)هاي ديناميكي زمينه دستگاه در( گرايش معادالت ديفرانسيل

  روزانه  5432  دانشگاه صنعتي اميركبير  10  -  
  روزانه  5433  نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه   11  -  عددي گرايش آناليز

  روزانه  5434  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  عمليات گرايش تحقيق در
  روزانه  5435  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  9  -  عمليات گرايش تحقيق در

  روزانه  5436  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  5  -  گرايش معادالت ديفرانسيل
  روزانه  5437  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  9  -  يعدد زي آنالشيگرا

  روزانه  5438  دانشگاه صنعتي شريف  8  -  
  روزانه  5439  دانشگاه صنعتي شيراز  5  -  

  روزانه  5440  دانشگاه صنعتي شيراز  5  -  عمليات گرايش تحقيق در
  روزانه  5441  دانشگاه علم و صنعت ايران  18  -  فقط مرد-عددي گرايش آناليز

  روزانه  5442  دانشگاه علم و صنعت ايران  3  -  فقط مرد-عمليات گرايش تحقيق در
  روزانه  5443  دانشگاه علم و صنعت ايران  6  -  واحدبهشهر-عمليات گرايش تحقيق در

  روزانه  5444  دانشگاه فردوسي مشهد  9  -  
  روزانه  5445  دانشگاه فردوسي مشهد  9  -  عددي گرايش آناليز

  روزانه  5446  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  عمليات  تحقيق درشيگرا
  روزانه  5447  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  ليفرانسي معادالت دشيگرا

  روزانه  5448  دانشگاه قم  4  -  فقط زن
  روزانه  5449  دانشگاه قم  4  -  فقط مرد

  روزانه  5450  دانشگاه كاشان  8  -  
  روزانه  5451  دانشگاه كردستان  10  -  ي عددزي آنالشيگرا

  روزانه  5452  رشت-دانشگاه گيالن  26  -  
  روزانه  5453  رشت-دانشگاه گيالن  31  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  5454  آباد خرم-دانشگاه لرستان  8  -  

  روزانه  5455  بابلسر-دانشگاه مازندران  10  -  ي عددزي آنالشيگرا
  روزانه  5456  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  10  -  ي عددزي آنالشيگرا
  روزانه  5457  دانشگاه مراغه  15  -  ي عددزي آنالشيگرا
  روزانه  5458  دانشگاه مالير  6  -  ي عددزي آنالشيگرا
  روزانه  5459  رفسنجان-)عج(دانشگاه وليعصر  4  -  ي عددزي آنالشيگرا

  روزانه  5460  دانشگاه يزد  10  -  
  روزانه  5461  مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي بناب  5  -  
  روزانه  5462  مجتمع آموزش عالي فني ومهندسي قوچان  5  -  

  شبانه  5463  دانشگاه اراك  2  -  عددي گرايش آناليز
  شبانه  5464  )س(دانشگاه الزهرا  8  -  حور آموزش موهيش-فقط زن

  شبانه  5465  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  
  شبانه  5466  دانشگاه بيرجند  1  -  اتي درعملقيگرايش تحق

  شبانه  5467  دانشگاه بيرجند  1  -  يعدد زي آنالشيگرا
  شبانه  5468  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  2  -  عددي گرايش آناليز

  شبانه  5469  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  8  -   آموزش محوروهيش-گرايش آناليز عددي
  شبانه  5470  دانشگاه تبريز  5  -  عددي گرايش آناليز

  شبانه  5471  دانشگاه تبريز  2  -  گرايش معادالت ديفرانسيل
  شبانه  5472  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  5  -  ي عددزي آنالشيگرا

  شبانه  5473  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  4  -  
  شبانه  5474  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  ورشيوه آموزش مح- تهرانليمحل تحص

  شبانه  5475  انشگاه تربيت معلم سبزوارد  4  -  عددي گرايش آناليز
  شبانه  5476  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  2  -  عمليات گرايش تحقيق در

  شبانه  5477  دانشگاه تهران  2  -  
  شبانه  5478  دانشگاه دامغان  4  -  عمليات گرايش تحقيق در

  شبانه  5479  دانشگاه دامغان  4  -  ي عددزي آنالشيگرا
  شبانه  5480  هدانشگاه رازي كرمانشا  4  -  يعدد آناليز عمليات و گرايشهاي تحقيق در

  شبانه  5481  دانشگاه زنجان  15  -  
  شبانه  5482  دانشگاه زنجان  1  -  ليفرانسي دگرايش معادالت
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  شبانه  5483  دانشگاه سمنان  4  -  گرايش آناليز عددي
  شبانه  5484  دانشگاه سمنان  4  -  گرايش تحقيق در عمليات

  شبانه  5485  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  6  -  گرايش آناليز عددي
  شبانه  5486  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  6  -  گرايش تحقيق در عمليات

  شبانه  5487  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  5  -  گرايش رياضي فيزيك
  شبانه  5488  دانشگاه شاهد  4  -   دفترچهي در انتهاطيشرا-ي عددزي آنالشيگرا
  شبانه  5489  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط در انتهاي دفترچه-اتيعمل  درقي تحقشيگرا
  شبانه  5490  دانشگاه شاهرود  6  -  باتي گراف وتركنهيبازم

  شبانه  5491  هروددانشگاه شا  4  -  يعدد زيگرايش آنال
  شبانه  5492  دانشگاه شاهرود  4  -  اتيعمل  درقيگرايش تحق

  شبانه  5493  دانشگاه شهركرد  2  -  
  شبانه  5494  شگاه شهركرددان  4  -  گرايش آناليز عددي

  شبانه  5495  دانشگاه شهركرد  2  -  گرايش تحقيق در عمليات
  شبانه  5496  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  

  شبانه  5497  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  گرايش تحقيق در عمليات
  شبانه  5498  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  كدگذاري گراف، زمينه تركيبات، در

  شبانه  5499  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  گرايش آناليز عددي
  شبانه  5500  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن-)هاي ديناميكي زمينه دستگاه در( گرايش معادالت ديفرانسيل
  شبانه  5501  انشگاه صنعتي اصفهاند  1  -  فقط مرد-)هاي ديناميكي زمينه دستگاه در( گرايش معادالت ديفرانسيل

  شبانه  5502  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور-كدگذاري گراف، زمينه تركيبات، در
  شبانه  5503  اصفهاندانشگاه صنعتي   1  -   شيوه آموزش محور-گرايش آناليز عددي

  شبانه  5504  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور-)هاي ديناميكي زمينه دستگاه در( گرايش معادالت ديفرانسيل
  شبانه  5505  دانشگاه صنعتي اميركبير  8  -  

  شبانه  5506  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  گرايش آناليز عددي
  شبانه  5507  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  1  -  گرايش تحقيق در عمليات

  شبانه  5508  دانشگاه صنعتي شريف  4  -  
  انهشب  5509  دانشگاه علم و صنعت ايران  8  -  فقط زن-گرايش آناليز عددي

  شبانه  5510  ندانشگاه علم و صنعت ايرا  2  -  فقط زن-گرايش تحقيق در عمليات
  شبانه  5511  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  

  شبانه  5512  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  اليز عدديگرايش آن
  شبانه  5513  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  عمليات  تحقيق درشيگرا
  شبانه  5514  دانشگاه فردوسي مشهد  1  -  ليفرانسي معادالت دشيگرا

  شبانه  5515  دانشگاه كاشان  4  -  
  شبانه  5516  رشت-دانشگاه گيالن  10  -  

  شبانه  5517  بابلسر-دانشگاه مازندران  8  -  گرايش آناليز عددي
  شبانه  5518  دانشگاه مالير  5  -  ي عددزي آنالشيگرا

  شبانه  5519  دانشگاه يزد  8  -  
  شبانه  5520  مجتمع آموزش عالي فني ومهندسي قوچان  5  -  

  پيام نور  5521  دانشگاه پيام نور مركز تبريز  19  -  ي عددزي آنالشيگرا
  پيام نور  5522  دانشگاه پيام نور مركز تبريز  25  -   آموزش محوروهيش-ي عددزي آنالشيگرا
  پيام نور  5523  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  ي عددزي آنالشيگرا
  پيام نور  5524  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -   آموزش محوروهيش-ي عددزي آنالشيگرا
  پيام نور  5525  دانشگاه پيام نور مركز شيراز  19  -  عمليات حقيق در تشيگرا
  پيام نور  5526  دانشگاه پيام نور مركز شيراز  25  -   آموزش محوروهيش-اتيعمل  درقي تحقشيگرا
  پيام نور  5527  دانشگاه پيام نور مركز گناباد  19  -  عمليات  تحقيق درشيگرا
  پيام نور  5528  دانشگاه پيام نور مركز گناباد  25  -   آموزش محوروهيش-اتيعمل  درقي تحقشيگرا
  پيام نور  5529  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  19  -  عمليات  تحقيق درشيگرا
  پيام نور  5530  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  25  -   آموزش محوروهيش-اتي در عملقي تحقشيگرا

  پيام نور  5531  دانشگاه پيام نور مركز نيشابور  19  -  
  غيرانتفاعي  5532  )غيرانتفاعي(اصفهان -دانشگاه شيخ بهايي   19  -  
  غيرانتفاعي  5533  قزوين-موسسه غيرانتفاعي دانش البرز  19  -  
  غيرانتفاعي  5534  تبريز-موسسه غيرانتفاعي دانشوران  19  -  
-اعي غياث الدين جمشيدكاشاني   موسسه غيرانتف   19  -  

  غيرانتفاعي  5535  آبيك
 گـروه   يسـو  ده از گذراندن دروس مـشخص شـ     - آموزش محور  وهيش-ي عدد زي آنال شيگرا  مجازي  5536  دانشگاه پيام نور مركز تبريز  25  -

  مجازي  5537  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -   نامهاني پاي به جايآموزش
  مجازي  5538  دانشگاه پيام نور مركز شيراز  25  -
 يسـو  گذرانـدن دروس مـشخص شـده از     - آموزش محـور   وهيش-اتيعمل  در قي تحق شيگرا  مجازي  5539  دانشگاه پيام نور مركز گناباد  25  -

   نامهاني پاي به جايگروه آموزش
  مجازي  5540  كز مشهددانشگاه پيام نور مر  25  -

  مجازي  5541  دانشگاه صنعتي اصفهان  62  -  فقط زن-شيوه آموزش محور
  مجازي  5542  دانشگاه صنعتي اصفهان  62  -  فقط مرد-شيوه آموزش محور
  مجازي  5629  رشت-دانشگاه گيالن  50  -  شيوه آموزش محور

  )2كد گرايش ( رمز -1208
شـرايط در انتهـاي     -محل تحصيل اصفهان شاهين شهر    -با ضرايب رياضي كاربردي   -فقط مرد   روزانه  5543  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -

  شبانه  5544  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  8  -  دفترچه
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  روزانه  5545  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  10  -  ي يا پيماني وزارت آموزش و پرورشويژه فرهنگيان شاغل رسم
  روزانه  5546  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  
  روزانه  5547  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  
  روزانه  5548  دانشگاه شهيد چمران اهواز  5  -  
  روزانه  5549  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  شبانه  5550  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  4  -  
  شبانه  5551  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  
  شبانه  5552  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  5553  دانشگاه فردوسي مشهد  1  -  

  )4كد گرايش (رياضي مالي  - رياضي-1208
  روزانه  5554  دانشگاه اصفهان  5  -  

  روزانه  5555  دانشگاه اصفهان  12  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  5556  دانشگاه سمنان  1  -  
  روزانه  5557  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  
  روزانه  5558  دانشگاه يزد  4  -  
  روزانه  5559  زنجان–مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه   10  -  
  شبانه  5560  دانشگاه سمنان  4  -  
  شبانه  5561  دانشگاه يزد  4  -  
  غيرانتفاعي  5562  )غيرانتفاعي(اصفهان –دانشگاه شيخ بهايي   19  -  

  )1كد گرايش ( علوم كامپيوتر -1209
  روزانه  5563  دانشگاه تبريز  5  -  

  زانهرو  5564  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  گرايش نظريه محاسبات
  روزانه  5565  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  5566  دانشگاه دامغان  4  -  زمينه محاسبات علمي  نامه درانيپا

  روزانه  5567  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  5  -  يگرايش محاسبات علم
  روزانه  5568  يد باهنر كرماندانشگاه شه  10  -  
  روزانه  5569  دانشگاه شهيد بهشتي  15  -  

  روزانه  5570  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  هاي كامپيوتري گرايش سيستم
  روزانه  5571  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  هاي هوشمند گرايش سيستم

  روزانه  5572  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  گرايش نظريه محاسبات
  از يك ي  محاسبه در  هينظر اي ي محاسبات علم  يشهايتوجه به گذراندن دروس گرا     داوطلبان با 

  روزانه  5573  دانشگاه صنعتي شريف  12  -  .شوند  ميليالتحص  فارغشهاي گرانيا
  روزانه  5574  دانشگاه يزد  9  -  گرايش محاسبات علمي

  روزانه  5575  زنجان–حصيالت تكميلي در علوم پايه مركز ت  16  -  
  شبانه  5576  دانشگاه تبريز  1  -  
  شبانه  5577  دانشگاه تهران  6  -  
  شبانه  5578  دانشگاه دامغان  1  -  ي محاسبات علمنهي نامه در زمانيپا

  انهشب  5579  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  5  -  گرايش محاسبات علمي
  شبانه  5580  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  هاي كامپيوتري گرايش سيستم
  شبانه  5581  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -   هوشمنديها گرايش سيستم

  شبانه  5582  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  گرايش نظريه محاسبات
  از يك ي  محاسبه در  هينظر اي ي محاسبات علم  يشهايتوجه به گذراندن دروس گرا     داوطلبان با 

  شبانه  5583  دانشگاه صنعتي شريف  6  -  .شوند  ميليالتحص  فارغها شي گرانيا
  شبانه  5584  دانشگاه يزد  8  -  گرايش محاسبات علمي

  غيرانتفاعي  5585  بابل-موسسه غيرانتفاعي طبري  19  -  
  مجازي  5586  دانشگاه شهيد بهشتي  50  -   آموزش محوروهيش

  مجازي  5587  شهيد بهشتيدانشگاه   50  -   آموزش محوروهيش-فقط مرد
  الملل بين  5588  دانشگاه تبريز  -  38  ارس الملل دانشگاه واقع در بين  واحدليمحل تحص
  الملل بين  5589  انزاهد-دانشگاه سيستان و بلوچستان  50  -  الملل چابهار بين  واحدليمحل تحص

  )1كد گرايش (مهندسي دانش   علوم تصميم و-1209
  روزانه  5590  دانشگاه تربيت معلم تهران  19  -  با ضرايب علوم كامپيوتر- كرجليمحل تحص

  روزانه  5591  وم اقتصاديدانشگاه عل  12  -  با ضرايب علوم كامپيوتر
  شبانه  5592  وم اقتصاديدانشگاه عل  -  15  حور آموزش موهيش - وتري علوم كامپبيبا ضرا

  )1كد گرايش ( علوم محيط زيست -1215
  روزانه  5593  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  8  -  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش و پرورش

  روزانه  5594  دانشگاه زنجان  10  -  
  شبانه  5595  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  2  -  
  شبانه  5596  دانشگاه زنجان  18  -  

  )1كد گرايش (جانوران دريا  - زيست شناسي دريا-1216
  روزانه  5597  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  علوم دريايي شهرستان نور محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي و

  روزانه  5598  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  
  روزانه  5599  دريانوردي چابهار دانشگاه علوم دريايي و  12  -  

  روزانه  5600  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  2  -  فقط زن
  روزانه  5601  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  2  -  فقط مرد

  روزانه  5602  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  
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   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا  دانشگاه نام
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  5603  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  6  -  
  شبانه  5604  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  

  شبانه  5605  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  1  -  فقط زن
  شبانه  5606  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  

  )2كد گرايش (بوم شناسي دريا  - زيست شناسي دريا-1216
  روزانه  5607  دريانوردي چابهار دانشگاه علوم دريايي و  -  8  

  روزانه  5608  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  2  -  فقط زن
  روزانه  5609  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  2  -  فقط مرد

  روزانه  5610  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  6  -  
  شبانه  5611  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  1  -  فقط زن

  )3كد گرايش (آلودگي دريا  -شناسي دريا زيست -1216
  روزانه  5612  و فنون دريايي خرمشهردانشگاه علوم   1  -  فقط زن
  روزانه  5613  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  1  -  فقط مرد
  شبانه  5614  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  1  -  فقط مرد

  )1كد گرايش ) (فيزيك دريا(اقيانوسي   علوم دريايي و-1217
  روزانه  5615  دانشگاه اصفهان  6  -  

  روزانه  5616  يت مدرسدانشگاه ترب  6  -  علوم دريايي شهرستان نور محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي و
  روزانه  5617  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  2  -  فقط مرد

  روزانه  5618  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  6  -  
  شبانه  5619  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  1  -  
  شبانه  5620  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  4  -  

  )1كد گرايش ( فلسفه علم -1218
  روزانه  5621  دانشگاه اصفهان  -  6  

  روزانه  5622  دانشگاه اصفهان  -  12  شيوه آموزش محور
  روزانه  5623  دانشگاه صنعتي اميركبير  11  -  
  روزانه  5624  دانشگاه صنعتي شريف  12  -  
  شبانه  5625  دانشگاه صنعتي اميركبير  8  -  
  شبانه  5626  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  

  )2كد گرايش ( تاريخ علم -1218
  روزانه  5627  دانشگاه تهران  4  -  گرايش نجوم در جهان اسالم

  شبانه  5628  دانشگاه تهران  5  -  جهان اسالم گرايش نجوم در
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  )1كد گرايش (الكترونيك  – مهندسي برق -1251

ظرفيت پذيرش 
  مالحظات  نيمسال

  اول  دوم
   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 

  كد
محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  5701  دانشگاه اروميه  12  -  
  روزانه  5702  )ع(دانشگاه امام حسين   19  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط مرد

  روزانه  5703  دانشگاه بيرجند  11  -  
  روزانه  5704  دانشگاه تبريز  10  -  

  روزانه  5705  دانشگاه تبريز  8  -  تاليجيد  مجتمع آنالوگ ويگرايش طراحي مدارها
  روزانه  5706  دانشگاه تبريز  5  -   مجتمع نورييگرايش طراحي مدارها

  روزانه  5707  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  6  -  
ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش        -ي هاد مهين  و ي نور كي الكترون شيگرا

  روزانه  5708  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  8  -  و پرورش
  روزانه  5709  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  8  -  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش و پرورش-ستمي سشيگرا

  روزانه  5710  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  نيمه هادي گرايش الكترونيك نوري و
  روزانه  5711  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  سيستم و گرايش مدار

  روزانه  5712  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  8  -  
  روزانه  5713  دانشگاه تفرش  10  -  

  روزانه  5714  دانشگاه تهران  11  -  گرايش تكنولوژي نيمه هادي
  روزانه  5715  دانشگاه تهران  12  -  سيستم و گرايش مدار

  روزانه  5716  دانشگاه رازي كرمانشاه  14  -  
  روزانه  5717  دانشگاه زنجان  10  -  
  روزانه  5718  دانشگاه سمنان  11  -  
  روزانه  5719  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  6  -  

  روزانه  5720  دانشگاه شاهد  9  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  روزانه  5721  دانشگاه شاهرود  10  -  تاليجي دشيگرا
  روزانه  5722  دانشگاه شاهرود  10  -  ستمي سشيگرا

  روزانه  5723  دانشگاه شهركرد  2  -  
  روزانه  5724  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  10  -  
  روزانه  5725  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -   آنالوگي پژوهشنهيزم
  روزانه  5726  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -   ادواتي پژوهشنهيزم
  روزانه  5727  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  تاليجي دي پژوهشنهيزم
  روزانه  5728  دانشگاه شهيد چمران اهواز  19  -  
  روزانه  5729  دانشگاه شيراز  9  -  

  روزانه  5730  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  فقط زن
  روزانه  5731  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  مردفقط 

  روزانه  5732   صنعتي اميركبيردانشگاه  10  -  گرايش ديجيتال
  روزانه  5733  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  گرايش ميكروالكترونيك

  روزانه  5734  دانشگاه صنعتي بابل  6  -  زمينه مدارهاي ميكروالكترونيك
  روزانه  5735  دانشگاه صنعتي بابل  5  -  گرايش سيستم

  روزانه  5736  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  32  -  
  روزانه  5737  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  10  -  

  روزانه  5738  دانشگاه صنعتي شريف  12  -  نانوالكترونيك-گرايش ادوات ميكرو
  روزانه  5739  دانشگاه صنعتي شريف  9  -  گرايش ديجيتال

  روزانه  5740  دانشگاه صنعتي شريف  11  -  گرايش مدارهاي ميكروالكترونيك
  روزانه  5741  دانشگاه صنعتي شيراز  8  -  

  روزانه  5742  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-پذيرش براي عنوان رشته اجزاء دقيق
  روزانه  5743  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  9  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران

  روزانه  5744  دانشگاه علم و صنعت ايران  30  -  فقط مرد
  روزانه  5745  دانشگاه فردوسي مشهد  11  -  
  روزانه  5746  رشت-دانشگاه گيالن  30  -  
  روزانه  5747  آباد خرم-دانشگاه لرستان  6  -  
  شبانه  5748  دانشگاه اراك  2  -  
  شبانه  5749  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  5750  دانشگاه بيرجند  4  -  
  شبانه  5751  دانشگاه تبريز  4  -  

  شبانه  5752  دانشگاه تبريز  2  -  تاليجيد  مجتمع آنالوگ ويگرايش طراحي مدارها
  شبانه  5753  دانشگاه تبريز  2  -   مجتمع نورييگرايش طراحي مدارها

  شبانه  5754  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  6  -  
  شبانه  5755  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  2  -  ي هادمهين  وي نوركيلكترون اشيگرا
  شبانه  5756  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  2  -  ستمي سشيگرا

  شبانه  5757  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  4  -  
  شبانه  5758  دانشگاه تهران  5  -  گرايش تكنولوژي نيمه هادي

  شبانه  5759  دانشگاه تهران  6  -  سيستم و گرايش مدار
  شبانه  5760  دانشگاه رازي كرمانشاه  11  -  
  شبانه  5761  دانشگاه زنجان  5  -  
  شبانه  5762  دانشگاه سمنان  8  -  
  شبانه  5763  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  6  -  

  شبانه  5764  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط در انتهاي دفترچه
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  )1كد گرايش (الكترونيك  – مهندسي برق -1251ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  شبانه  5765  دانشگاه شاهرود  5  -  تاليجي دشيگرا
  شبانه  5766  دانشگاه شاهرود  5  -  ستمي سشيگرا

  شبانه  5767  دانشگاه شهركرد  1  -  
  شبانه  5768  دانشگاه شهيد چمران اهواز  4  -  
  شبانه  5769  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  5770  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن
  شبانه  5771  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط مرد

  شبانه  5772  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن-شيوه آموزش محور
  شبانه  5773  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  فقط مرد-ورشيوه آموزش مح
  شبانه  5774  نشگاه صنعتي اميركبيردا  5  -  گرايش ديجيتال

  شبانه  5775  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  گرايش ميكروالكترونيك
  شبانه  5776  دانشگاه صنعتي بابل  4  -  زمينه مدارهاي ميكروالكترونيك

  شبانه  5777  دانشگاه صنعتي بابل  2  -  گرايش سيستم
  شبانه  5778  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  12  -  

  شبانه  5779  گاه صنعتي شريفدانش  2  -  نانوالكترونيك-گرايش ادوات ميكرو
  شبانه  5780  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  گرايش ديجيتال

  شبانه  5781  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  گرايش مدارهاي ميكروالكترونيك
  شبانه  5782  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-پذيرش براي عنوان رشته اجزاء دقيق

  شبانه  5783  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران
  شبانه  5784  دانشگاه علم و صنعت ايران  3  -  فقط زن
  شبانه  5785  دانشگاه علم و صنعت ايران  1  -  فقط مرد

  شبانه  5786  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  شبانه  5787  رشت-دانشگاه گيالن  10  -  
  غيرانتفاعي  5788   اروميه-موسسه غيرانتفاعي ارومي  19  -  
  غيرانتفاعي  5789  مشهد-موسسه غيرانتفاعي سجاد  19  -  
  غيرانتفاعي  5790  قم-موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش  19  -  

  الملل بين  5791  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  50  -  الملل چابهار  واحدبينليمحل تحص
  الملل بين  5793  دانشگاه صنعتي شريف  -  12  شي كرهيجز  واقع دريمهندس  دانشكده علوم وليمحل تحص- ديجيتالكيگرايش الكترون  الملل بين  5792  دانشگاه صنعتي شريف  12  -

  )1كد گرايش (اي   مهندسي هسته-1251
  روزانه  5794  دانشگاه اصفهان  2  -   با ضرايب الكترونيك-اي گرايش گداخت هسته

  روزانه  5795  دانشگاه اصفهان  2  -  شيوه آموزش محور-با ضرايب الكترونيك-اي اخت هستهگرايش گد
  روزانه  5796  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  6  -  با ضرايب الكترونيك-گرايش راكتور

  روزانه  5797  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  كيبا ضرايب الكترون-اربرد پرتوهاگرايش ك
  روزانه  5798  دانشگاه شيراز  4  -  با ضرايب الكترونيك-گرايش پرتوپزشكي

 اي و   چـارچوب دانـشكده مهندسـي هـسته        در( يـك با ضرايب الكترون  -گرايش كاربردپرتوها 
  روزانه  5799  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  )فيزيك

 اي و   چارچوب دانشكده مهندسـي هـسته      در(با ضرايب الكترونيك  -اي  گرايش گداخت هسته  
  روزانه  5800  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  )فيزيك

چارچوب ضوابط دانـشكده    در-كي الكترون بيضرا با-زوتوپهايوايراد و پرتوها  كاربرد شيگرا
  روزانه  5801  دانشگاه صنعتي شريف  4  -  اي  هستهي مهندسلييالتحص مدرك فارغ-ي انرژيمهندس

  شبانه  5802  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  6  -  با ضرايب الكترونيك-گرايش راكتور
 اي و   چـارچوب دانـشكده مهندسـي هـسته        در( با ضرايب الكترونيك  -پرتوها گرايش كاربرد 

  شبانه  5803  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  )فيزيك
 اي و   چارچوب دانشكده مهندسي هـسته     در( با ضرايب الكترونيك  -اي  گرايش گداخت هسته  

  شبانه  5804  گاه صنعتي اميركبيردانش  1  -  )فيزيك
 دانـشكده  چارچوب ضوابط  در-كي الكترون بيضرا با-زوتوپهايوايراد و پرتوها  كاربرد شيگرا

  شبانه  5805  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  اي  هستهي مهندسلييالتحص مدرك فارغ -ي انرژيمهندس
  )1كد گرايش ( مهندسي فوتونيك -1251

  انهروز  5806  دانشگاه تبريز  12  -  با ضرايب الكترونيك-گرايش نانوفوتونيك
  روزانه  5807  دانشگاه صنعتي اميركبير  8  -  با ضرايب الكترونيك
  روزانه  5808  مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي بناب  5  -  با ضرايب الكترونيك
  شبانه  5809  دانشگاه تبريز  6  -  با ضرايب الكترونيك-گرايش نانوفوتونيك
  شبانه  5810  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  با ضرايب الكترونيك

  )1كد گرايش ( نانوفناوري -1251
  با ضرايب الكترونيك-گرايش مهندسي نانوالكترونيك  روزانه  5811  دانشگاه تبريز  12  -
  شبانه  5812  اه تبريزدانشگ  6  -

  )1كد گرايش (غيرعامل   پدافند-1251
-محـل تحـصيل تهـران     -با ضرايب الكترونيـك   -فقط مرد  )اختفا فريب و  ،استتار( گرايش افا   روزانه  5813  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  9  -

  شبانه  5814  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  )1كد گرايش (ذير  پهاي تجديد  مهندسي انرژي-1251

  روزانه  5815  دانشگاه اصفهان  2  -  با ضرايب الكترونيك
  روزانه  5816  دانشگاه اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور-با ضرايب الكترونيك

  )2كد گرايش (قدرت  - مهندسي برق -1251
  روزانه  5817  دانشگاه اروميه  9  -  

  روزانه  5818  دانشگاه اصفهان  6  -  هاي قدرت زمينه سيستم
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  روزانه  5819  دانشگاه اصفهان  6  -  زمينه ماشينهاي الكتريكي
  روزانه  5820  دانشگاه اصفهان  6  -  آموزش محورشيوه –هاي قدرت  زمينه سيستم

  روزانه  5821  دانشگاه اصفهان  6  -  شيوه آموزش محور-زمينه ماشينهاي الكتريكي
  روزانه  5822  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  9  -  
  روزانه  5823  دانشگاه بيرجند  6  -  
  روزانه  5824  دانشگاه بيرجند  19  -  ستميس
  روزانه  5825  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  4  -  
  روزانه  5826  دانشگاه تبريز  8  -   قدرتيستمهايس

  روزانه  5827  دانشگاه تبريز  6  -  الكترونيك قدرت  وستميگرايش س
  روزانه  5828  دانشگاه تبريز  5  -  ودراي گرايش ماشينهاي الكتريكي و

  روزانه  5829  رماندانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي ك  6  -  
  روزانه  5830  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  14  -  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش و پرورش

  روزانه  5831  دانشگاه تربيت مدرس  6  -   قدرتكي الكترونشيگرا
  روزانه  5832  دانشگاه تربيت مدرس  9  -   قدرتيستمهاي سشيگرا

  روزانه  5833  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  12  -  
  روزانه  5834  دانشگاه تفرش  4  -  هاي قدرت گرايش سيستم

  هروزان  5835  دانشگاه تفرش  5  -  الكترونيك قدرت گرايش ماشينهاي الكتريكي و
  روزانه  5836  دانشگاه تهران  14  -  فشارقوي الكتريكي و ها گرايش سيستم

  روزانه  5837  دانشگاه تهران  11  -  الكترونيك قدرت گرايش ماشينهاي الكتريكي و
  روزانه  5838  دانشگاه رازي كرمانشاه  9  -  
  روزانه  5839  دانشگاه زنجان  15  -  
  روزانه  5840  دانشگاه سمنان  18  -  
  روزانه  5841  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  8  -  

  روزانه  5842  دانشگاه شاهد  11  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  روزانه  5843  دانشگاه شاهرود  6  -   قدرتيها ستمي سشيگرا
  روزانه  5844  دانشگاه شاهرود  8  -   قدرتكيالكترون  ويكي الكترينهاي ماششيگرا

  روزانه  5845  دانشگاه شهركرد  9  -  
  انهروز  5846  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  12  -  
  روزانه  5847  دانشگاه شهيد بهشتي  19  -  
  روزانه  5848  دانشگاه شهيد چمران اهواز  19  -  
  روزانه  5849  دانشگاه شيراز  14  -  
  روزانه  5850  تهران-دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور  10  -  

  روزانه  5851  تهران-دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور  10  -  هاي الكتريكي ماشين گرايش الكترونيك قدرت و
  روزانه  5852  تهران-دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور  10  -  گرايش تجديد ساختار
  روزانه  5853  تهران-دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور  10  -  گرايش حفاظت شبكه

  روزانه  5854  تهران-دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور  10  -  هاي قدرت كنترل شبكه گرايش مديريت و
  روزانه  5855  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط زن-هاي قدرت گرايش سيستم
  روزانه  5856  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  فقط مرد-هاي قدرت گرايش سيستم
  روزانه  5857  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط زن-درايو هاي الكتريكي و گرايش ماشين
  روزانه  5858  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  فقط مرد-درايو لكتريكي وهاي ا گرايش ماشين

  روزانه  5859  دانشگاه صنعتي اميركبير  11  -  
  روزانه  5860  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  گرايش حفاظت شبكه

  روزانه  5861  دانشگاه صنعتي بابل  9  -  
  روزانه  5862  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  15  -  فشار قوي هاي قدرت و گرايش سيستم
  روزانه  5863  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  15  -  الكترونيك قدرت ي الكتريكي وها گرايش ماشين

  روزانه  5864  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  15  -  
  روزانه  5865  دانشگاه صنعتي شريف  8  -  هاي الكتريكي ماشين گرايش الكترونيك قدرت و

  روزانه  5866  نعتي شريفدانشگاه ص  11  -  هاي قدرت گرايش سيستم
  روزانه  5867  دانشگاه صنعتي شيراز  10  -  انرژي هاي قدرت و گرايش سيستم

  روزانه  5868  دانشگاه صنعتي شيراز  6  -  يكي الكتريها نيماش  قدرت وكي الكترونشيگرا
  روزانه  5869  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  9  -  شرايط در انتهاي دفترچه- شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان-فقط مرد

  روزانه  5870  دانشگاه علم و صنعت ايران  6  -  فقط مرد-گرايش حفاظت شبكه
  روزانه  5871  دانشگاه علم و صنعت ايران  15  -  فقط مرد-هاي قدرت گرايش سيستم
  روزانه  5872  دانشگاه علم و صنعت ايران  9  -  فقط مرد-هاي الكتريكي گرايش ماشين

  روزانه  5873  دانشگاه فردوسي مشهد  11  -  
  روزانه  5874  دانشگاه كاشان  14  -  
  روزانه  5875  دانشگاه كردستان  16  -  
  روزانه  5876  دانشگاه كردستان  9  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  5877  رشت-دانشگاه گيالن  12  -  
  روزانه  5878  آباد خرم-دانشگاه لرستان  6  -  
  روزانه  5879  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  19  -  
  روزانه  5880  دانشگاه مالير  6  -  
  روزانه  5881  دانشگاه يزد  5  -  
  شبانه  5882  دانشگاه اراك  2  -  
  شبانه  5883  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  5884  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  9  -  
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  شبانه  5885  دانشگاه بيرجند  1  -  
  شبانه  5886  دانشگاه بيرجند  4  -  ستميس
  شبانه  5887  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  6  -  
  شبانه  5888  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  10  -  حور آموزش موهيش
  شبانه  5889  دانشگاه تبريز  4  -   فدرتيها ستميس

  شبانه  5890  دانشگاه تبريز  4  -   و الكترونيك قدرتستميگرايش س
  شبانه  5891  دانشگاه تبريز  2  -  درايو هاي الكتريكي و گرايش ماشين

  شبانه  5892  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  6  -  
  شبانه  5893  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  4  -  

  شبانه  5894  دانشگاه تهران  6  -  فشارقوي الكتريكي و ها گرايش سيستم
  شبانه  5895  دانشگاه تهران  6  -  الكترونيك قدرت گرايش ماشينهاي الكتريكي و

  شبانه  5896  دانشگاه زنجان  8  -  
  شبانه  5897  دانشگاه سمنان  9  -  
  شبانه  5898  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  8  -  

  شبانه  5899  دانشگاه شاهد  9  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  شبانه  5900  دانشگاه شاهرود  4  -   قدرتيها ستمي سشيگرا
  شبانه  5901  دانشگاه شاهرود  4  -   قدرتكيالكترون  ويكي الكترينهاي ماششيگرا

  شبانه  5902  دانشگاه شهركرد  6  -  
  شبانه  5903  دانشگاه شهيد چمران اهواز  4  -  
  شبانه  5904  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  5905  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن-هاي قدرت گرايش سيستم
  شبانه  5906  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط مرد-هاي قدرت گرايش سيستم
  شبانه  5907  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن-درايو هاي الكتريكي و گرايش ماشين
  شبانه  5908  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط مرد-درايو هاي الكتريكي و گرايش ماشين

  شبانه  5909  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن-شيوه آموزش محور-هاي قدرت يش سيستمگرا
  شبانه  5910  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط مرد-شيوه آموزش محور-هاي قدرت گرايش سيستم
  شبانه  5911  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن-شيوه آموزش محور-درايو هاي الكتريكي و نگرايش ماشي

  شبانه  5912  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط مرد-شيوه آموزش محور-درايو هاي الكتريكي و گرايش ماشين
  شبانه  5913  دانشگاه صنعتي اميركبير  10  -  

  شبانه  5914  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  گرايش حفاظت شبكه
  شبانه  5915  دانشگاه صنعتي بابل  6  -  
  شبانه  5916  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  8  -  يفشارقو  قدرت ويستمهايس

  شبانه  5917  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  8  -   قدرتكي و الكترونيكي الكتريها ني ماششيگرا
  شبانه  5918  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  هاي الكتريكي ماشين گرايش الكترونيك قدرت و

  شبانه  5919  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  هاي قدرت گرايش سيستم
  شبانه  5920  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط در انتهاي دفترچه-شاهين شهر -محل تحصيل اصفهان-فقط مرد

  شبانه  5921  دانشگاه علم و صنعت ايران  5  -  فقط مرد-هاي قدرت گرايش سيستم
  شبانه  5922  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  قط مردف-هاي الكتريكي گرايش ماشين

  شبانه  5923  مشهددانشگاه فردوسي   6  -  
  شبانه  5924  دانشگاه كاشان  6  -  
  شبانه  5925  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  
  شبانه  5926  دانشگاه مالير  6  -  
  شبانه  5927  دانشگاه يزد  4  -  
  غيرانتفاعي  5928  )غيرانتفاعي(بابل-دانشگاه علوم و فنون مازندران  19  -  
  غيرانتفاعي  5929  ساري-موسسه غيرانتفاعي روزبهان  19  -  
  غيرانتفاعي  5930  كاشان-موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  19  -  
  غيرانتفاعي  5931  نور-موسسه غيرانتفاعي مازيار  19  -  
  غيرانتفاعي  5932   ساري-موسسه غيرانتفاعي هدف  19  -  

  الملل بين  5933  دانشگاه تبريز  -  38  ارس الملل دانشگاه واقع در بين  واحدليمحل تحص
بـين   هـاي تكميلـي دانـشگاه از       آزمون از پذيرش بعد -دانشگاه هانوفرآلمان  دوره مشترك با  

  الملل بين  5934  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  www.kntu.ac.ir   -  20  سايت در اطالعات بيشتر -پذيرد شدگان صورت مي معرفي
  )2كد گرايش (اي   مهندسي هسته-1251

  روزانه  5935  دانشگاه اصفهان  2  -  با ضرايب قدرت-گرايش رآكتور
  روزانه  5936  دانشگاه اصفهان  1  -  ت با ضرايب قدر-اي گرايش گداخت هسته

  روزانه  5937  دانشگاه اصفهان  2  -  شيوه آموزش محور-با ضرايب قدرت-گرايش راكتور
  روزانه  5938  دانشگاه اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور-با ضرايب قدرت-اي گرايش گداخت هسته
  روزانه  5939  د بهشتيدانشگاه شهي  4  -   با ضرايب قدرت-گرايش پرتو پزشكي

  روزانه  5940  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  با ضرايب قدرت-گرايش راكتور
  روزانه  5941  صنعتي اميركبيردانشگاه   1  -  )فيزيك اي و چارچوب دانشكده مهندسي هسته در( با ضرايب قدرت-گرايش پرتو پزشكي

  روزانه  5942  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  )فيزيك اي و چارچوب دانشكده مهندسي هسته در( با ضرايب قدرت-گرايش راكتور
-ي انـرژ  يچارچوب ضوابط دانشكده مهندسـ     در- قدرت بيبا ضرا - راكتور ي مهندس شيگرا

  روزانه  5943  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  اي  هستهي مهندسلييالتحص مدرك فارغ
  شبانه  5944  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  )فيزيك اي و چارچوب دانشكده مهندسي هسته در( با ضرايب قدرت-گرايش پرتوپزشكي

  شبانه  5945  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  )فيزيك اي و چارچوب دانشكده مهندسي هسته در( با ضرايب قدرت-گرايش راكتور
-ي انـرژ  يچارچوب ضوابط دانشكده مهندسـ     در- قدرت بيضرا با- راكتور ي مهندس شيگرا

  شبانه  5946  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  اي  هستهي مهندسلييالتحص مدرك فارغ
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-ي انرژ يچارچوب ضوابط دانشكده مهندس    در- قدرت بيضرا با-ي انرژ يها ستمي س شيگرا
  روزانه  5947  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  ي انرژيها ستمي سي مهندسلييالتحص مدرك فارغ

-ي انرژ يچارچوب ضوابط دانشكده مهندس    در- قدرت بيضرا با-ي انرژ يها ي فناور شيگرا
  روزانه  5948  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  ي انرژيها ستمي سي مهندسلييمدرك فارغ التحص

  )2كد گرايش (پذير  هاي تجديد  مهندسي انرژي-1251
   قدرتبيضرا با  روزانه  5949  پژوهشگاه موادوانرژي  1  -
  شبانه  5950  پژوهشگاه موادوانرژي  1  -

  )3كد گرايش (مخابرات  - مهندسي برق -1251
  روزانه  5951  دانشكده اطالعات  -  19  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط مرد-گرايش اطالعات الكترونيكي

  روزانه  5952  دانشگاه اروميه  5  -  گرايش سيستم
  روزانه  5953  دانشگاه اروميه  10  -  گرايش ميدان
  روزانه  5954  دانشگاه اصفهان  6  -  گرايش سيستم
  روزانه  5955  دانشگاه اصفهان  6  -  شيوه آموزش محور-گرايش سيستم

  روزانه  5956  )ع(دانشگاه امام حسين   38  -  )گرايش مخابرات  نفر15نفر گرايش رمز 15( شرايط در انتهاي دفترچه-فقط مرد
  روزانه  5957  دانشگاه بيرجند  15  -  
  روزانه  5958  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  4  -  

  روزانه  5959  دانشگاه تبريز  10  -  گرايش سيستم
  روزانه  5960  دانشگاه تبريز  2  -  امواج گرايش ميدان و

  روزانه  5961  ير شهيد رجاييدانشگاه تربيت دب  8  -  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش و پرورش
  روزانه  5962  دانشگاه تربيت مدرس  12  -  گرايش سيستم
  روزانه  5963  دانشگاه تربيت مدرس  10  -  گرايش ميدان
  روزانه  5964  دانشگاه تهران  11  -  گرايش سيستم
  روزانه  5965  دانشگاه تهران  9  -  گرايش ميدان
  روزانه  5966  دانشگاه خليج فارس بوشهر  6  -  گرايش سيستم
  روزانه  5967  دانشگاه سمنان  5  -  گرايش سيستم
  روزانه  5968  دانشگاه سمنان  8  -  گرايش ميدان
  روزانه  5969  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  16  -  گرايش سيستم
  روزانه  5970  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  8  -  گرايش ميدان

  روزانه  5971  دانشگاه شاهد  8  -  شرايط در انتهاي دفترچه-يستمگرايش س
  روزانه  5972  دانشگاه شاهد  8  -  شرايط در انتهاي دفترچه-گرايش ميدان
  روزانه  5973  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  6  -  گرايش سيستم
  روزانه  5974  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  گرايش ميدان

  روزانه  5975  دانشگاه شهيد بهشتي  15  -  ستمي سشيگرا
  روزانه  5976  دانشگاه شهيد بهشتي  15  -  داني مشيگرا

  روزانه  5977  دانشگاه شيراز  21  -  گرايش سيستم
  روزانه  5978  دانشگاه شيراز  8  -  گرايش ميدان

  روزانه  5979  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  فقط زن-ستمگرايش سي
  روزانه  5980  دانشگاه صنعتي اصفهان  13  -  فقط مرد-گرايش سيستم
  روزانه  5981  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  فقط زن-گرايش شبكه
  روزانه  5982  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  فقط مرد-گرايش شبكه
  روزانه  5983  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط زن-گرايش ميدان
  روزانه  5984  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  فقط مرد-گرايش ميدان
  روزانه  5985   اميركبيردانشگاه صنعتي  9  -  گرايش سيستم
  روزانه  5986  دانشگاه صنعتي اميركبير  11  -  گرايش ميدان

  روزانه  5987  دانشگاه صنعتي بابل  4  -  زمينه تخصصي سيستم
  روزانه  5988  دانشگاه صنعتي بابل  2  -  زمينه تخصصي ميدان

  روزانه  5989  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  12  -  گرايش سيستم
  روزانه  5990  يدانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوس  15  -  گرايش موج

  روزانه  5991  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  15  -  گرايش سيستم
  روزانه  5992  دانشگاه صنعتي شريف  9  -  گرايش رمز

  روزانه  5993  دانشگاه صنعتي شريف  19  -  گرايش سيستم
  روزانه  5994  دانشگاه صنعتي شريف  11  -  گرايش مايكروويو و نوري

  روزانه  5995  دانشگاه صنعتي شيراز  25  -  گرايش سيستم
  روزانه  5996  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  9  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-گرايش رمز

  روزانه  5997  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  9  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران
  روزانه  5998  دانشگاه علم و صنعت ايران  12  -  فقط مرد-گرايش سيستم
  روزانه  5999  دانشگاه علم و صنعت ايران  19  -  دفقط مر-گرايش ميدان
  روزانه  6000  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري  3  -   دفترچهي در انتهاطيشرا- فقط مرد-گرايش رمز-هاي ذينفع بورسيه سازمان

- فقـط مـرد    - گرايش رمـز   -ه سازمان حفاظت اطالعات ارتش جمهوري اسالمي ايران       بورسي
  روزانه  6001  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري  3  -  دفترچه  يدرانتها طيشرا -باشد يم دهنده بورس ازارگان نامه موافقت هيارا به منوط مصاحبه انجام

انجام مصاحبه منـوط بـه      - فقط مرد  -گرايش رمز -ورسيه ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران     ب
  روزانه  6002  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري  3  -   دفترچهي در انتهاطيشرا-باشد ي موافقت نامه از ارگان بورس دهنده مهيارا

انجـام مـصاحبه    - فقط مرد  - گرايش رمز  -ميني ارتش جمهوري اسالمي ايران    بورسيه نيروي ز  
  روزانه  6003  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري  3  -   دفترچهي در انتهاطيشرا-باشد ي موافقت نامه از ارگان بورس دهنده مهيمنوط به ارا

ـ انجام مصاحبه منوط بـه ارا     - فقط مرد  -ارتش جمهوري اسالمي ايران   بورسيه نيروي هوايي      هي
  روزانه  6004  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري  2  -   دفترچهي در انتهاطيشرا-باشد يموافقت نامه از ارگان بورس دهنده م
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ظرفيت پذيرش 

  اتمالحظ  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
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ـ انجام مصاحبه منوط بـه ارا     -فقط مرد . راني ا ي اسالم ي ارتش جمهور  يياي در يروي ن هيبورس  هي
  روزانه  6005  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري  1  -   دفترچهي در انتهاطيشرا-باشد يه مموافقت نامه از ارگان بورس دهند

  روزانه  6006  دانشگاه فردوسي مشهد  12  -  گرايش سيستم
  روزانه  6007  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  گرايش ميدان
  روزانه  6008  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  گرايش سيستم
  روزانه  6009  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  گرايش ميدان
  روزانه  6010  دانشگاه يزد  29  -  گرايش سيستم
  روزانه  6011  دانشگاه يزد  6  -  گرايش ميدان
  شبانه  6012  دانشگاه اروميه  4  -  گرايش سيستم
  شبانه  6013  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش ميدان

  شبانه  6014  دانشگاه بيرجند  5  -  
  شبانه  6015  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  4  -  
  شبانه  6016  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  16  -  حور آموزش موهيش

  شبانه  6017  دانشگاه تبريز  5  -  گرايش سيستم
  شبانه  6018  دانشگاه تبريز  1  -  امواج گرايش ميدان و

  شبانه  6019  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  2  -  
  شبانه  6020  دانشگاه تهران  6  -  گرايش سيستم
  شبانه  6021  دانشگاه تهران  4  -  گرايش ميدان
  شبانه  6022  دانشگاه سمنان  4  -  گرايش سيستم
  شبانه  6023  دانشگاه سمنان  2  -  گرايش ميدان
  شبانه  6024  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  16  -  گرايش سيستم
  شبانه  6025  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  8  -  گرايش ميدان
  شبانه  6026  دانشگاه شاهد  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه-گرايش سيستم
  شبانه  6027  دانشگاه شاهد  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه-گرايش ميدان
  شبانه  6028  دانشگاه شيراز  4  -  گرايش سيستم
  شبانه  6029  دانشگاه شيراز  1  -  گرايش ميدان
  شبانه  6030  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن-گرايش سيستم
  شبانه  6031  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط مرد-گرايش سيستم
  شبانه  6032  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن-گرايش شبكه
  شبانه  6033  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط مرد-گرايش شبكه
  شبانه  6034  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن-گرايش ميدان
  شبانه  6035  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط مرد-گرايش ميدان
  شبانه  6036  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن-شيوه آموزش محور -گرايش سيستم
  شبانه  6037  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  ط مردفق-شيوه آموزش محور -گرايش سيستم
  شبانه  6038  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن-شيوه آموزش محور -گرايش شبكه
  شبانه  6039  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط مرد-شيوه آموزش محور -گرايش شبكه
  شبانه  6040  عتي اصفهاندانشگاه صن  2  -  فقط زن- شيوه آموزش محور-گرايش ميدان
  شبانه  6041  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط مرد- شيوه آموزش محور-گرايش ميدان
  شبانه  6042  دانشگاه صنعتي اميركبير  8  -  گرايش سيستم
  شبانه  6043  دانشگاه صنعتي اميركبير  9  -  گرايش ميدان

  شبانه  6044  دانشگاه صنعتي بابل  2  -  زمينه تخصصي سيستم
  شبانه  6045  دانشگاه صنعتي بابل  2  -  زمينه تخصصي ميدان

  شبانه  6046  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  10  -  گرايش سيستم
  شبانه  6047  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  12  -  گرايش موج
  شبانه  6048  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  گرايش رمز

  شبانه  6049  دانشگاه صنعتي شريف  4  -  گرايش سيستم
  شبانه  6050  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  گرايش مايكروويو و نوري

  شبانه  6051  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-گرايش رمز
  شبانه  6052  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران

  شبانه  6053  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  فقط زن-گرايش سيستم
  شبانه  6054  دانشگاه علم و صنعت ايران  4  -  فقط زن-گرايش ميدان
  شبانه  6055  دانشگاه علم و صنعت ايران  1  -  فقط مرد-گرايش ميدان

  شبانه  6056  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري  2  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط مرد
  شبانه  6057  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  گرايش سيستم
  شبانه  6058  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  گرايش ميدان

  شبانه  6059  رشت-دانشگاه گيالن  1  -  ستمگرايش سي
  شبانه  6060  رشت-دانشگاه گيالن  1  -  گرايش ميدان
  شبانه  6061  دانشگاه يزد  16  -  گرايش سيستم

  شبانه  6062  دانشگاه يزد  5  -  ايش ميدانگر
  غيرانتفاعي  6063  )غيرانتفاعي(مشهد -)ع(دانشگاه امام رضا  7  -  فقط زن
  غيرانتفاعي  6064  )غيرانتفاعي(مشهد -)ع(دانشگاه امام رضا  12  -  فقط مرد

  غيرانتفاعي  6065  مشهد-موسسه غيرانتفاعي خاوران  19  -  
  غيرانتفاعي  6066  مشهد-موسسه غيرانتفاعي سجاد  19  -  
-الدين جمـشيدكاشاني  موسسه غيرانتفاعي غياث   19  -  

  غيرانتفاعي  6067  آبيك
  



 هاي گروه فني و مهندسي   محل                      جداول كد رشته1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه فني و مهندسي  محل جداول كد رشته  92صفحه   3دول شماره ج
 

  )3كد گرايش () IT ( مهندسي فناوري اطالعات-1251
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  6068  دانشگاه علم و صنعت ايران  10  -  فقط مرد-با ضرايب مخابرات-گرايش مخابرات امن
  شبانه  6069  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  فقط زن-با ضرايب مخابرات-گرايش مخابرات امن
  مجازي  6070  دانشگاه علم و صنعت ايران  56  -  شيوه آموزش محور-با ضرايب مخابرات-گرايش مخابرات امن

  )3كد گرايش ( راديو الكترونيك -1251
  روزانه  6071  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  9  -   در انتهاي دفترچهشرايط-محل تحصيل تهران-با ضرايب مخابرات-فقط مرد
  شبانه  6072  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-با ضرايب مخابرات-فقط مرد

  )4كد گرايش (كنترل  - مهندسي برق -1251
  روزانه  6073  دانشگاه اصفهان  6  -  

  روزانه  6074  دانشگاه اصفهان  6  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6075  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  2  -  
  روزانه  6076  دانشگاه تبريز  8  -  

  روزانه  6077  دانشگاه تبريز  5  -  ستمي سشيگرا
  روزانه  6078  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  8  -  سمي يا پيماني وزارت آموزش و پرورشويژه فرهنگيان شاغل ر

  روزانه  6079  دانشگاه تربيت مدرس  8  -   كنترلهيزمينه نظر
  روزانه  6080  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  گرايش اتوماسيون صنعتي

  روزانه  6081  دانشگاه تفرش  11  -  
  روزانه  6082  دانشگاه تهران  21  -  

  وزانهر  6083  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  روزانه  6084  دانشگاه شاهرود  20  -  
  روزانه  6085  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  12  -  
  روزانه  6086  دانشگاه شيراز  14  -  
  روزانه  6087  تهران-دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور  15  -  

  روزانه  6088  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط زن
  روزانه  6089  دانشگاه صنعتي اصفهان  7  -  فقط مرد

  روزانه  6090  دانشگاه صنعتي اميركبير  12  -  
  روزانه  6091  دانشگاه صنعتي بابل  5  -  
  روزانه  6092  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  21  -  
  روزانه  6093  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  15  -  
  روزانه  6094  دانشگاه صنعتي شريف  12  -  
  روزانه  6095  دانشگاه صنعتي شيراز  12  -  

  روزانه  6096  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  4  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-پذيرش براي عنوان رشته اجزاء دقيق
  روزانه  6097  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  9  -  رچهشرايط در انتهاي دفت-محل تحصيل تهران

التحصيلي كنترل   مدرك فارغ -آهن دانشكده راه  در-عالئم  عنوان رشته كنترل و    ي برا رشيپذ
  روزانه  6098  دانشگاه علم و صنعت ايران  10  -  فقط مرد-عالئم و

  روزانه  6099  دانشگاه علم و صنعت ايران  18  -  فقط مرد
  روزانه  6100  دانشگاه فردوسي مشهد  14  -  
  روزانه  6101  دانشگاه كردستان  6  -  
  روزانه  6102  دانشگاه كردستان  6  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  6103  قزوين-)ره(المللي امام خميني  شگاه بيندان  5  -  
  شبانه  6104  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  8  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  6105  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  6106  دانشگاه تبريز  2  -  ستمي سشيگرا
  شبانه  6107  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  2  -  
  شبانه  6108  دانشگاه تهران  8  -  

  شبانه  6109  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  شبانه  6110  دانشگاه شاهرود  12  -  
  شبانه  6111  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  6112  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن
  شبانه  6113  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط مرد

  شبانه  6114  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن-شيوه آموزش محور
  شبانه  6115  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط مرد-شيوه آموزش محور

  شبانه  6116  دانشگاه صنعتي اميركبير  9  -  
  شبانه  6117  دانشگاه صنعتي بابل  2  -  
  شبانه  6118  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  10  -  
  شبانه  6119  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  

  شبانه  6120  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-پذيرش براي عنوان رشته اجزاء دقيق
  شبانه  6121  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  ي دفترچهشرايط در انتها-محل تحصيل تهران

  شبانه  6122   علم و صنعت ايراندانشگاه  2  -  فقط زن
  شبانه  6123  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  
  غيرانتفاعي  6124   گلپايگان-موسسه غيرانتفاعي پيام  19  -  
  غيرانتفاعي  6125  مشهد-موسسه غيرانتفاعي خراسان  19  -  
  غيرانتفاعي  6126  قم-موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش  19  -  
  غيرانتفاعي  6127  كاشان-موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  19  -  

  الملل بين  6128  دانشگاه تهران  25  -  جزيره كيش  واقع دريالملل محل تحصيل واحد بين
  )4كد گرايش (اي  هندسي هسته م-1251

-ي انـرژ  يچارچوب ضوابط دانشكده مهندسـ     در- كنترل بيضرا با- راكتور ي مهندس شيگرا
  روزانه  6129  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  اي  هستهي مهندسلييالتحص مدرك فارغ



 هاي گروه فني و مهندسي   محل                      جداول كد رشته1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه فني و مهندسي  محل جداول كد رشته  93صفحه   3دول شماره ج
 

  )4كد گرايش (كنترل  ي هدايت وها  سيستم-1251
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  6130  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-با ضرايب كنترل
  شبانه  6131  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  4  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-با ضرايب كنترل

  )5كد گرايش ( راه آهن برقي -1251
  روزانه  6132  دانشگاه علم و صنعت ايران  6  -  فقط مرد- راه آهنيدر دانشكده مهندس

  )5كد گرايش (آهن    مهندسي خطوط راه-1251
  روزانه  6133  دانشگاه صنعتي اميركبير  8  -  با ضرايب راه آهن برقي
  شبانه  6134  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  با ضرايب راه آهن برقي

  )6كد گرايش (مديريت انرژي  - مهندسي قدرت-1251
  روزانه  6135  دانشگاه سمنان  5  -  
  روزانه  6136  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  
المللـي علـوم وتكنولـوژي پسـشرفته          مركز بـين    8  -  

  روزانه  6137  وعلوم محيطي
  انهشب  6138  دانشگاه سمنان  4  -  
  شبانه  6139  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  

  )7كد گرايش (بيوالكتريك  - مهندسي پزشكي -1251
  روزانه  6140  دانشگاه اصفهان  12  -  

  روزانه  6141  دانشگاه اصفهان  6  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6142  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  6143  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  5  -  
  روزانه  6144  دانشگاه تهران  12  -  
  روزانه  6145  دانشگاه سمنان  5  -  

  روزانه  6146  دانشگاه شاهد  9  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  روزانه  6147  دانشگاه شيراز  10  -  
  روزانه  6148  نشگاه صنعتي اميركبيردا  15  -  
  روزانه  6149  دانشگاه صنعتي بابل  5  -  
  روزانه  6150  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  8  -  
  روزانه  6151  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  8  -  
  روزانه  6152  دانشگاه صنعتي شريف  11  -  

  روزانه  6153  دانشگاه علم و صنعت ايران  12  -  فقط مرد
  روزانه  6154  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  شبانه  6155  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  1  -  
  شبانه  6156  دانشگاه تهران  6  -  

  شبانه  6157  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  شبانه  6158  دانشگاه صنعتي اميركبير  9  -  
  شبانه  6159  دانشگاه صنعتي بابل  2  -  
  شبانه  6160   صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيدانشگاه  5  -  
  شبانه  6161  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  

  شبانه  6162  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  فقط زن
  شبانه  6163  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  

نشگاه از بـين    از آزمونهاي تكميلي دا    پذيرش بعد - فرانسه يكارديدانشگاه پ  دوره مشترك با  
  الملل بين  6164  ن طوسيدانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدي  www.kntu.ac.ir   -  8  سايت در اطالعات بيشتر -پذيرد شدگان صورت مي معرفي

  )7كد گرايش (اي   مهندسي هسته-1251
  روزانه  6165  دانشگاه شهيد بهشتي  4  -  بيوالكتريك-با ضرايب مهندسي پزشكي-گرايش پرتوپزشكي
 اي و   چـارچوب دانـشكده مهندسـي هـسته        در( با ضرايب بيوالكتريـك   -گرايش پرتوپزشكي 

  شبانه  6166  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  )فيزيك
  )8كد گرايش ( مهندسي مكاترونيك -1251

  روزانه  6167  دانشگاه اراك  5  -  
  روزانه  6168  دانشگاه تبريز  8  -  

  روزانه  6169  دانشگاه تهران  6  -  نيو فنون نو دانشكده علوم ليمحل تحص
  روزانه  6170  دانشگاه سمنان  5  -  
  روزانه  6171  دانشگاه شاهرود  6  -  
  روزانه  6172  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  
  روزانه  6173  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  11  -  
  شبانه  6174  دانشگاه اراك  2  -  
  هشبان  6175  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  6176  دانشگاه تهران  2  -  ني دانشكده علوم و فنون نوليمحل تحص
  شبانه  6177  دانشگاه سمنان  4  -  
  نهشبا  6178  دانشگاه شاهرود  4  -  
  شبانه  6179  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  
  شبانه  6180  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  

  الملل بين  6181  دانشگاه تهران  12  -  جزيره كيش  واقع دريالملل محل تحصيل واحد بين
  )8كد گرايش (دقيق  هاي ابزار مهندسي سيستم -مكاترونيك  مهندسي برق و-1251

  زانهرو  6182  دانشگاه صنعتي اميركبير  8  -  مكاترونيك-با ضرايب مهندسي برق
  شبانه  6183  ردانشگاه صنعتي اميركبي  5  -  مكاترونيك-با ضرايب مهندسي برق

  



 هاي گروه فني و مهندسي   محل                      جداول كد رشته1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه فني و مهندسي  محل جداول كد رشته  94صفحه   3دول شماره ج
 

  )1كد گرايش ( مهندسي اكتشاف نفت -1253
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  6184  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده مهندسي معدن تهران
  روزانه  6185  دانشگاه شاهرود  5  -  

  روزانه  6186  دانشگاه صنعت نفت  19  -  محل تحصيل آبادان
  روزانه  6187  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  
  روزانه  6188  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  6  -  

  شبانه  6189  دانشگاه تهران  1  -  محل تحصيل دانشكده مهندسي معدن تهران
  شبانه  6190  دانشگاه شاهرود  2  -  
  شبانه  6191  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  

  )2كد گرايش (بهره برداري نفت   مهندسي حفاري و-1253
  روزانه  6192  دانشگاه تهران  12  -  بهره برداري مهندسي حفاري و- عنوان رشته مهندسي نفتي برارشيپذ
  روزانه  6193  دانشگاه خليج فارس بوشهر  5  -  
  روزانه  6194  دانشگاه شاهرود  5  -  
  روزانه  6195  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  8  -  

  روزانه  6196  دانشگاه صنعت نفت  19  -  محل تحصيل اهواز
  روزانه  6197  اميركبيردانشگاه صنعتي   2  -  گرايش استخراج نفت

  روزانه  6198  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  8  -  
  شبانه  6199  دانشگاه تهران  6  -   مهندسي حفاري و بهره برداري- عنوان رشته مهندسي نفت ي برارشيپذ
  شبانه  6200  دانشگاه شاهرود  2  -  
  شبانه  6201  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  

  شبانه  6202  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  گرايش استخراج نفت
  )3كد گرايش ( مهندسي مخازن هيدروكربوري -1253

  روزانه  6203  دانشگاه تهران  19  -  
  روزانه  6204  دانشگاه خليج فارس بوشهر  9  -  
  روزانه  6205  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  

  روزانه  6206  دانشگاه صنعت نفت  19  -  محل تحصيل اهواز
  روزانه  6207  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  
  روزانه  6208  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  15  -  
  روزانه  6209  دانشگاه صنعتي شريف  15  -  
  شبانه  6210  دانشگاه تهران  6  -  
  شبانه  6211  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  
  شبانه  6212  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  
  شبانه  6213  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  

  الملل بين  6214  دانشگاه تهران  25  -  جزيره كيش  واقع دريالملل محل تحصيل واحد بين
  )1كد گرايش (صنايع پليمر  - مهندسي پليمر-1255

  روزانه  6215  پژوهشگاه پليمروپتروشيمي  32  -  
  روزانه  6216  پژوهشگاه پليمروپتروشيمي  12  -  گرايش بيومتريالهاي پليمري

  روزانه  6217  دانشگاه اراك  9  -  
  روزانه  6218  دانشگاه تربيت مدرس  15  -  
  روزانه  6219  دانشگاه تهران  12  -  

  نهروزا  6220  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  فقط زن
  روزانه  6221  دانشگاه صنعتي اصفهان  10  -  فقط مرد

  روزانه  6222  دانشگاه صنعتي اميركبير  12  -  
  روزانه  6223  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  15  -  
  روزانه  6224  دانشگاه يزد  6  -  
  شبانه  6225  دانشگاه اراك  5  -  
  شبانه  6226  دانشگاه تهران  6  -  

  شبانه  6227  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط زن
  شبانه  6228  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  فقط مرد

  شبانه  6229  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن-شيوه آموزش محور
  شبانه  6230  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط مرد-شيوه آموزش محور

  شبانه  6231  دانشگاه صنعتي اميركبير  10  -  
  شبانه  6232  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  بندرماهشهر در  اميركبيردانشگاه محل تحصيل واحد

  شبانه  6233  دانشگاه يزد  2  -  
  الملل بين  6234  دانشگاه تهران  25  -  جزيره كيش  واقع دريالملل محل تحصيل واحد بين

  )1كد گرايش (مركب   مهندسي مواد-1255
شـرايط در   -محل تحصيل تهران  -با ضرايب صنايع پليمر   -گرايش كامپوزيتهاي زمينه پليمري     روزانه  6235  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -

  شبانه  6236  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  8  -  انتهاي دفترچه
  )1كد گرايش (پليمريزاسيون  مهندسي فرآيند - مهندسي پليمر-1255

  روزانه  6237  تهران-پژوهشكده صنايع رنگ  6  -  شيوه پژوهش محور-با ضرايب صنايع پليمر
  روزانه  6238  پژوهشگاه پليمروپتروشيمي  14  -  با ضرايب صنايع پليمر

  روزانه  6239  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  مري پلعي صنابي با ضر-ونيزاسيمري پليندهاي فراي عنوان رشته مهندسي برارشيپذ
  روزانه  6240  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  با ضرايب صنايع پليمر

  روزانه  6241  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  4  -  
  شبانه  6242  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  با ضرايب صنايع پليمر
  شبانه  6243  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  بندرماهشهر در دانشگاه اميركبير محل تحصيل واحد-با ضرايب صنايع پليمر
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  روزانه  6244  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  
  شبانه  6245  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  

  )1كد گرايش (سازه كشتي  - مهندسي معماري كشتي -1256
  روزانه  6246  دانشگاه صنعتي اميركبير  11  -  
  روزانه  6247  دانشگاه صنعتي شريف  12  -  
  شبانه  6248  دانشگاه صنعتي اميركبير  8  -  
  شبانه  6249  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  

  )1كد گرايش (صنايع دريايي   مهندسي ساخت در-1256
  بندرعباس در دانشگاه اميركبير محل تحصيل واحد-با ضرايب سازه كشتي  روزانه  6250  دانشگاه صنعتي اميركبير  10  -
  شبانه  6251  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -

  )1كد گرايش  (اي دري مهندس-1256
  -يبا ضرايب سازه كشت-هاي متحرك دريائي گرايش سازه-دفقط مر

  روزانه  6252   صنعتي مالك اشتردانشگاه  4  -  شرايط در انتهاي دفترچه-اصفهان شهر محل تحصيل شاهين
  -يبا ضرايب سازه كشت-جلوبري گرايش هيدروديناميك و-فقط مرد

  روزانه  6253  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه-اصفهان شهر محل تحصيل شاهين
  -يبا ضرايب سازه كشت-گرايش سازه هاي متحرك دريائي-فقط مرد

  شبانه  6254  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه-اصفهان شهر محل تحصيل شاهين
  -يبا ضرايب سازه كشت-جلوبري گرايش هيدروديناميك و-فقط مرد

  شبانه  6255  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه-اصفهان شهر محل تحصيل شاهين
  )2كد گرايش (يك كشتي هيدرومكان - مهندسي معماري كشتي -1256

  روزانه  6256  دانشگاه صنعتي اميركبير  11  -  
  شبانه  6257  دانشگاه صنعتي اميركبير  9  -  

  )1كد گرايش ( مهندسي شيمي -1257
  روزانه  6258  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  8  -  شيوه پژوهش محور

  روزانه  6259  دانشگاه اراك  10  -  
  روزانه  6260  دانشگاه اصفهان  14  -  

  روزانه  6261  دانشگاه اصفهان  5  -  گرايش طراحي فرايندها
  روزانه  6262  دانشگاه اصفهان  6  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  6263  دانشگاه اصفهان  12  -  شيوه آموزش محور-اگرايش طراحي فراينده
  روزانه  6264  زدانشگاه تبري  9  -  

  روزانه  6265  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  سينتيك  وكيناميگرايش ترمود
  روزانه  6266  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  گرايش فرآيندها

  روزانه  6267  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  گرايش فرآيندهاي جداسازي
  روزانه  6268  دانشگاه تهران  5  -  محيط زيست گرايش انرژي و

  روزانه  6269  دانشگاه تهران  12  -  گرايش طراحي فرآيندها
  محل تحصيل كل دوره در دانـشكده فنـي كاسـپين             -گرايش طراحي فرآيندهاي جداسازي   

  روزانه  6270  دانشگاه تهران  18  -  گيالن واقع در رضوانشهر
  روزانه  6271  تهراندانشگاه   12  -  گرايش طراحي فرآيندهاي جداسازي

  روزانه  6272  دانشگاه تهران  9  -  گرايش كاتاليست
  روزانه  6273  دانشگاه خليج فارس بوشهر  14  -  
  روزانه  6274  كرمانشاهدانشگاه رازي   12  -  

  روزانه  6275  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  گرايش پليمر
  روزانه  6276  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  سينتيك گرايش ترموديناميك و
  روزانه  6277  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  گرايش طراحي فرآيندها
  روزانه  6278  دانشگاه سمنان  11  -  كاتاليست گرايش ترموسينتيك و

  روزانه  6279  دانشگاه سمنان  11  -  گرايش جداسازي
  روزانه  6280  دانشگاه سمنان  11  -  گرايش طراحي فرآيندها

  روزانه  6281  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  8  -  هاي انتقال گرايش پديده
  روزانه  6282  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  8  -  ترموديناميك گرايش سنتيك و

  روزانه  6283  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  8  -  اگرايش طراحي فرآينده
  روزانه  6284  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  8  -  گرايش فرآيندهاي جداسازي

  روزانه  6285  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  گرايش بيوتكنولوژي
  روزانه  6286  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  8  -  گرايش محيط زيست

  روزانه  6287  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  11  -  مهندسي شيمي پيشرفته
  روزانه  6288  دانشگاه شيراز  25  -  

  روزانه  6289  دانشگاه شيراز  9  -  كنترل فرآيند گرايش شبيه سازي و
  روزانه  6290  دانشگاه شيراز  10  -  گرايش مهندسي گاز

  روزانه  6291  دانشگاه شيراز  10  -  گرايش نانو
  روزانه  6292  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  فقط زن-هاي انتقال گرايش پديده
  روزانه  6293  دانشگاه صنعتي اصفهان  10  -  فقط مرد-هاي انتقال گرايش پديده

  روزانه  6294  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  فقط زن-گرايش فرآيندهاي جداسازي
  روزانه  6295  دانشگاه صنعتي اصفهان  10  -  فقط مرد-گرايش فرآيندهاي جداسازي

  روزانه  6296  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  فقط زن-گرايش مهندسي شيمي پيشرفته
  روزانه  6297  دانشگاه صنعتي اصفهان  10  -  فقط مرد-گرايش مهندسي شيمي پيشرفته

  روزانه  6298  دانشگاه صنعتي اميركبير  19  -  گرايش پيشرفته
  روزانه  6299  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  گرايش مهندسي صنايع غذايي
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ظرفيت پذيرش 

  ظاتمالح  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  6300  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  گرايش مهندسي محيط زيست
  روزانه  6301  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  ش نانوگراي

  روزانه  6302  بلدانشگاه صنعتي با  9  -  
  روزانه  6303  دانشگاه صنعتي بابل  5  -  شيمي  التحصيلي مهندسي مدرك فارغ-وفرايندهاي جداسازي هاي انتقال زمينه تخصصي پديده

  روزانه  6304  دانشگاه صنعتي بابل  5  -  التحصيلي مهندسي شيمي مدرك فارغ-كاتاليست زمينه تخصصي ترموسنتيك و
  روزانه  6305  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  12  -  

  روزانه  6306  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  9  -  هاي انتقال گرايش پديده
  روزانه  6307  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  15  -  گرايش پليمر

  روزانه  6308  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  9  -  سينتيك يش ترموديناميك وگرا
  روزانه  6309  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  9  -  گرايش فرآيندهاي جداسازي

  روزانه  6310  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  6  -  گرايش مهندسي فرايند
  روزانه  6311  د تبريزدانشگاه صنعتي سهن  9  -  گرايش مهندسي محيط زيست

  روزانه  6312  دانشگاه صنعتي شريف  12  -  فرآيندهاي جداسازي هاي انتقال و گرايش پديده
  روزانه  6313  دانشگاه صنعتي شريف  12  -  كاتاليست گرايش ترموسينتيك و
  روزانه  6314  دانشگاه صنعتي شريف  9  -  گرايش صنايع غذايي

  روزانه  6315  دانشگاه صنعتي شريف  8  -  حي فرآيندهاگرايش طرا
  روزانه  6316  دانشگاه صنعتي شريف  8  -  كنترل شبيه سازي و گرايش مدل سازي و
  روزانه  6317  دانشگاه صنعتي شريف  12  -  گرايش مهندسي پليمر

  روزانه  6318  دانشگاه صنعتي شريف  9  -  گرايش مهندسي محيط زيست
  روزانه  6319  دانشگاه صنعتي شيراز  5  -  

  روزانه  6320  دانشگاه صنعتي شيراز  5  -  گرايش مهندسي گاز
  روزانه  6321  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-گرايش طراحي فرآيندها
  روزانه  6322  دانشگاه علم و صنعت ايران  15  -  فقط مرد-سينتيك گرايش ترموديناميك و

  روزانه  6323  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  فقط زن-گرايش صنايع شيميايي معدني
  روزانه  6324  دانشگاه علم و صنعت ايران  6  -  فقط مرد-گرايش صنايع شيميايي معدني

  روزانه  6325   علم و صنعت ايراندانشگاه  6  -  فقط مرد-گرايش طراحي فرآيندهاي جداسازي
  روزانه  6326  دانشگاه علم و صنعت ايران  12  -  فقط مرد-كنترل فرآيندها شبيه سازي و گرايش طراحي،

  روزانه  6327  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  گرايش بيوشيميايي
  روزانه  6328  دانشگاه فردوسي مشهد  14  -  هاي انتقال گرايش پديده

  روزانه  6329  دانشگاه فردوسي مشهد  14  -  گرايش صنايع غذايي
  روزانه  6330  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  انتقال گاز گرايش فرآوري و

  روزانه  6331  دانشگاه فردوسي مشهد  16  -  گرايش فرايندهاي جداسازي
  روزانه  6332  دانشگاه كاشان  15  -  
  روزانه  6333  دانشگاه كاشان  4  -  يمي شيمهندس  عنوان رشته نانوي برارشيپذ
  روزانه  6334  دانشگاه كردستان  9  -  
  روزانه  6335  رشت-دانشگاه گيالن  15  -  

  روزانه  6336  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  9  -  گرايش مهندسي شيمي پيشرفته
  روزانه  6337  دانشگاه ياسوج  5  -  گرايش فرايندهاي جداسازي

  شبانه  6338  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  8  -  شيوه پژوهش محور
  شبانه  6339  دانشگاه اراك  5  -  
  شبانه  6340  دانشگاه تبريز  4  -  

  شبانه  6341  دانشگاه تهران  2  -  محيط زيست گرايش انرژي و
  شبانه  6342  دانشگاه تهران  6  -  گرايش طراحي فرآيندها

 محل تحصيل كـل دوره در دانـشكده فنـي كاسـپين             -گرايش طراحي فرآيندهاي جداسازي   
  شبانه  6343  دانشگاه تهران  9  -  گيالن رضوانشهر واقع در

  شبانه  6344  دانشگاه تهران  6  -  گرايش طراحي فرآيندهاي جداسازي
  شبانه  6345  دانشگاه تهران  5  -  گرايش كاتاليست

  شبانه  6346  دانشگاه رازي كرمانشاه  10  -  
  شبانه  6347  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  سينتيك گرايش ترموديناميك و
  شبانه  6348  اه رازي كرمانشاهدانشگ  1  -  گرايش طراحي فرآيندها
  شبانه  6349  دانشگاه سمنان  5  -  كاتاليست گرايش ترموسينتيك و

  شبانه  6350  دانشگاه سمنان  5  -  گرايش جداسازي
  شبانه  6351  دانشگاه سمنان  5  -  گرايش طراحي فرآيندها

  شبانه  6352  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  8  -  هاي انتقال گرايش پديده
  شبانه  6353  زاهدان-ن و بلوچستاندانشگاه سيستا  8  -  ترموديناميك گرايش سنتيك و

  شبانه  6354  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  8  -  گرايش طراحي فرآيندها
  شبانه  6355  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  8  -  گرايش فرآيندهاي جداسازي

  شبانه  6356  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  
  شبانه  6357  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  يستگرايش محيط ز

  شبانه  6358  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  8  -  مهندسي شيمي پيشرفته
  شبانه  6359  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  6360  دانشگاه شيراز  1  -  كنترل فرآيند گرايش شبيه سازي و
  شبانه  6361  دانشگاه شيراز  2  -  گرايش مهندسي گاز

  شبانه  6362  دانشگاه شيراز  2  -  گرايش نانو
  شبانه  6363  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط زن-هاي انتقال گرايش پديده
  شبانه  6364  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  فقط مرد-هاي انتقال گرايش پديده

  شبانه  6365  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط زن-يش فرايندهاي جداسازيگرا
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  شبانه  6366  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  فقط مرد-گرايش فرايندهاي جداسازي
  شبانه  6367  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط زن-گرايش مهندسي شيمي پيشرفته

  شبانه  6368  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  فقط مرد-ندسي شيمي پيشرفتهگرايش مه
  شبانه  6369  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن-شيوه آموزش محور-گرايش پديده هاي انتقال
  شبانه  6370  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط مرد-يوه آموزش محورش-گرايش پديده هاي انتقال

  شبانه  6371  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن-شيوه آموزش محور-گرايش فرايندهاي جداسازي
  شبانه  6372  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط مرد-وه آموزش محورشي-گرايش فرايندهاي جداسازي

  شبانه  6373  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن-شيوه آموزش محور-گرايش مهندسي شيمي پيشرفته
  شبانه  6374  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط مرد-شيوه آموزش محور-گرايش مهندسي شيمي پيشرفته

  شبانه  6375  دانشگاه صنعتي اميركبير  12  -  گرايش پيشرفته
  شبانه  6376  دانشگاه صنعتي اميركبير  10  -  بندرماهشهر رد دانشگاه اميركبير محل تحصيل واحد-گرايش صنايع پتروشيمي

  شبانه  6377  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  گرايش صنايع غذايي
  شبانه  6378  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  گرايش مهندسي محيط زيست
  شبانه  6379  دانشگاه صنعتي اميركبير  9  -  بندرماهشهر در دانشگاه اميركبير محل تحصيل واحد-گرايش مهندسي محيط زيست

  شبانه  6380  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  گرايش نانو
  شبانه  6381  دانشگاه صنعتي بابل  5  -  

  شبانه  6382  دانشگاه صنعتي بابل  2  -  شيمي  التحصيلي مهندسي مدرك فارغ-وفرايندهاي جداسازي هاي انتقال زمينه تخصصي پديده
  شبانه  6383  دانشگاه صنعتي بابل  4  -  التحصيلي مهندسي شيمي مدرك فارغ-كاتاليست زمينه تخصصي ترموسنتيك و

  شبانه  6384  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  فرآيندهاي جداسازي پديده هاي انتقال و
  شبانه  6385  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  كاتاليست گرايش ترموسينيتيك و
  شبانه  6386  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  گرايش صنايع غذايي

  شبانه  6387  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  گرايش طراحي فرآيندها
  شبانه  6388  ي شريفدانشگاه صنعت  2  -  شبيه سازي وكنترل گرايش مدل سازي و
  شبانه  6389  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  گرايش مهندسي پليمر

  شبانه  6390  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  گرايش مهندسي محيط زيست
  شبانه  6391  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  8  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-گرايش طراحي فرآيندها

  شبانه  6392  دانشگاه علم و صنعت ايران  4  -  فقط زن-گرايش ترموديناميك و سينتيك
  شبانه  6393  دانشگاه علم و صنعت ايران  3  -  فقط زن-گرايش طراحي فرآيندهاي جداسازي

  شبانه  6394  دانشگاه علم و صنعت ايران  3  -  فقط مرد-يندهاي جداسازيگرايش طراحي فرآ
  شبانه  6395  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  فقط زن-كنترل فرآيندها شبيه سازي و ،  گرايش طراحي
  شبانه  6396  دانشگاه علم و صنعت ايران  3  -  فقط مرد-كنترل فرآيندها بيه سازي وش ،  گرايش طراحي

  شبانه  6397  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  گرايش بيوشيميايي
  شبانه  6398  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  هاي انتقال گرايش پديده

  شبانه  6399  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  گرايش صنايع غذايي
  شبانه  6400  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  انتقال گاز گرايش فرآوري و

  شبانه  6401  دانشگاه فردوسي مشهد  9  -  گرايش فرايندهاي جداسازي
  شبانه  6402  دانشگاه كاشان  6  -  
  شبانه  6403  دانشگاه كاشان  2  -  يمي شيمهندس  عنوان رشته نانوي برارشيپذ
  شبانه  6404  رشت-دانشگاه گيالن  9  -  

  شبانه  6405  دانشگاه ياسوج  5  -  گرايش فرايندهاي جداسازي
  پيام نور  6406  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  

  پيام نور  6407  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  6408  )غيرانتفاعي(آمل -دانشگاه شمال   19  -  گرايش مهندسي پليمر

  غيرانتفاعي  6409  )غيرانتفاعي(بابل-دانشگاه علوم و فنون مازندران  19  -  
  مجازي  6410  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -   نامهاني پاي به جاي گروه آموزشيگذراندن دروس مشخص شده ازسو- آموزش محوروهيش
  مجازي  6411  دانشگاه تربيت مدرس  25  -   آموزش محوروهيش

  مجازي  6412  دانشگاه علم و صنعت ايران  56  -  شيوه آموزش محور-گرايش طراحي فرآيندهاي جداسازي
  مجازي  6413  دانشگاه علم و صنعت ايران  56  -  شيوه آموزش محور-كنترل فرآيندها شبيه سازي و ،  گرايش طراحي

  الملل بين  6414  دانشگاه تهران  25  -   واقع درجزيره كيشيالملل  محل تحصيل واحد بين- ندهاي فرآي طراحشيگرا
  الملل بين  6415  دانشگاه تهران  25  -  جزيره كيش  واقع دريالملل  محل تحصيل واحد بين- ي جداسازيندهاي فرآي طراحشيگرا
  الملل بين  6416  دانشگاه تهران  25  -  جزيره كيش  واقع دريالملل  محل تحصيل واحد بين- ستي زطي محشيگرا
  الملل بين  6417  دانشگاه تهران  25  -  جزيره كيش  واقع دريالملل  محل تحصيل واحد بين- ستي كاتالشيگرا

  الملل بين  6418  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  75  -  ل چابهارالمل بين  واحدليمحل تحص- فرآيندهايگرايش طراح
  )1كد گرايش (اي   مهندسي هسته-1257

  روزانه  6419  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  با ضرايب مهندسي شيمي-اي گرايش چرخه سوخت هسته
  روزانه  6420  دانشگاه شهيد بهشتي  6  -  با ضرايب مهندسي شيمي-گرايش راكتور
  روزانه  6421  دانشگاه شيراز  4  -  با ضرايب مهندسي شيمي-گرايش راكتور
  روزانه  6422  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  )فيزيك اي و چارچوب دانشكده مهندسي هسته در( با ضرايب مهندسي شيمي-گرايش راكتور

 يچارچوب ضـوابط دانـشكده مهندسـ       در-يمي ش ي مهندس بيضرا با- چرخه سوخت  شيگرا  روزانه  6423  دانشگاه صنعتي شريف  9  -
  شبانه  6424  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  اي  هستهي مهندسلييالتحص مدرك فارغ-يانرژ

  )1كد گرايش (هاي تجديد پذير   مهندسي انرژي-1257
  روزانه  6425  پژوهشگاه موادوانرژي  4  -  يبا ضرايب مهندسي شيم

  روزانه  6426  دانشگاه اصفهان  2  -  با ضرايب مهندسي شيمي
  روزانه  6427  دانشگاه اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور-با ضرايب مهندسي شيمي

  شبانه  6428  پژوهشگاه موادوانرژي  2  -   ضرايب مهندسي شيميبا
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 يچارچوب ضوابط دانشكده مهندس    در-يمي ش ي مهندس بيضرا با-ي انرژ يها ستمي س شيگرا
  روزانه  6429  دانشگاه صنعتي شريف  4  -  ي انرژيها ستمي سي مدرك مهندسيانرژ
 ي ضوابط دانشكده مهندس   چارچوب در-يمي ش ي مهندس بيبا ضرا -ي انرژ يها ي فناور شيگرا
  روزانه  6430  دانشگاه صنعتي شريف  4  -  ي انرژيها ستمي سي مهندسلييمدرك فارغ التحص-يانرژ
 يچارچوب ضوابط دانشكده مهندس    در-يمي ش ي مهندس بيضرا با-ي انرژ يها ستمي س شيگرا
  شبانه  6431  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  ي انرژيها ستمي سي مهندسلييالتحص مدرك فارغ-يانرژ
 يچارچوب ضوابط دانشكده مهندس    در-يمي ش ي مهندس بيبا ضرا -ي انرژ يها ي فناور شيگرا
  شبانه  6432  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  ي انرژيها ستمي سي مهندسلييالتحص مدرك فارغ-يانرژ

  )1كد گرايش ( مهندسي تسليحات -1257
شرايط در انتهـاي    -محل تحصيل تهران  -با ضرايب مهندسي شيمي   -گرايش مهمات -فقط مرد   روزانه  6433  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -

  شبانه  6434  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  دفترچه
  )1كد گرايش ( صنايع - مهندسي صنايع -1259

  روزانه  6435  دانشگاه اروميه  4  -  
  روزانه  6436  )س(دانشگاه الزهرا  20  -  فقط زن

  روزانه  6437  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  8  -  
  روزانه  6438  دانشگاه تربيت مدرس  12  -  

  روزانه  6439  دانشگاه تربيت معلم تهران  19  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  6440  دانشگاه تفرش  8  -  
  روزانه  6441  دانشگاه تهران  25  -  

  روزانه  6442  دانشگاه شاهد  10  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  روزانه  6443  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  8  -  
  روزانه  6444  دانشگاه صنعتي اروميه  6  -  

  روزانه  6445  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط زن
  روزانه  6446  دانشگاه صنعتي اصفهان  7  -  فقط مرد

  روزانه  6447  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  
  روزانه  6448  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  گرمسار در دانشگاه اميركبير محل تحصيل واحد

  روزانه  6449  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  38  -  
  روزانه  6450  دانشگاه صنعتي شريف  19  -  

  روزانه  6451  دانشگاه علم و صنعت ايران  17  -  فقط مرد
  روزانه  6452  دانشگاه فردوسي مشهد  8  -  
  روزانه  6453  دانشگاه كردستان  16  -  
  روزانه  6454  دانشگاه كردستان  9  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  6455  دانشگاه يزد  14  -  
  شبانه  6456  دانشگاه اروميه  2  -  

  هشبان  6457  )س(دانشگاه الزهرا  10  -  فقط زن
  شبانه  6458  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  8  -  
  شبانه  6459  دانشگاه تهران  12  -  

  شبانه  6460  دانشگاه شاهد  8  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  شبانه  6461  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن
  شبانه  6462  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط مرد-فقط مرد

  شبانه  6463  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  نفقط ز-شيوه آموزش محور
  شبانه  6464  انشگاه صنعتي اصفهاند  1  -  فقط مرد-شيوه آموزش محور

  شبانه  6465  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  
  شبانه  6466  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  گرمسار در دانشگاه اميركبير محل تحصيل واحد

  شبانه  6467  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  12  -  
  بانهش  6468  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  

  شبانه  6469  دانشگاه علم و صنعت ايران  3  -  فقط زن
  شبانه  6470  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  شبانه  6471  دانشگاه يزد  8  -  
  پيام نور  6472  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  

  پيام نور  6473  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  6474  )غيرانتفاعي( تهران -دانشگاه علم و فرهنگ  19  -  شرايط در انتهاي دفترچه-كده توسعه تكنولوژي محل تحصيل تهرانباهمكاري پژوهش

  غيرانتفاعي  6475  )غيرانتفاعي(بابل-دانشگاه علوم و فنون مازندران  19  -  
  مجازي  6476   نور مركز تهراندانشگاه پيام  25  -  نامه اني پاي به جاي گروه آموزشيسو گذراندن دروس مشخص شده از- آموزش محوروهيش
  مجازي  6477  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  38  -   آموزش محوروهيش

  الملل بين  6478  هراندانشگاه ت  6  -   شرايط در انتهاي دفترچه–  فرانسهENSAMبصورت مشترك با دانشگاه 
  الملل بين  6479  دانشگاه تهران  25  -  جزيره كيش  واقع دريالملل محل تحصيل واحد بين

  )1كد گرايش (نقل ريلي   مهندسي حمل و-1259
  روزانه  6480  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  فقط مرد-دانشكده مهندسي راه آهن در-با ضرايب مهندسي صنايع

  )1كد گرايش  ()IT (عات مهندسي فناوري اطال-1259
  روزانه  6481  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  با ضرايب مهندسي صنايع-هاي تكنولوژي اطالعات گرايش سيستم

  )1كد گرايش (فناوري   مديريت نوآوري و- مهندسي صنايع-1259
  روزانه  6482  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  با ضرايب مهندسي صنايع
  شبانه  6483  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  با ضرايب مهندسي صنايع

  )1كد گرايش (زنجيره تامين  تيك و مهندسي لجس- مهندسي صنايع-1259
  روزانه  6484  شگاه صنعتي اميركبيردان  5  -  با ضرايب مهندسي صنايع
  شبانه  6485  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  با ضرايب مهندسي صنايع
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  روزانه  6486  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  با ضرايب مهندسي صنايع
  شبانه  6487  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  با ضرايب مهندسي صنايع

  )2كد گرايش ( مهندسي مالي -1259
  روزانه  6488  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  6489  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  
  روزانه  6490  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  9  -  
  روزانه  6491  وم اقتصاديدانشگاه عل  12  -  
  شبانه  6492  دانشگاه تهران  5  -  
  شبانه  6493  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  
  شبانه  6494  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  

  شبانه  6495  وم اقتصاديدانشگاه عل  -  15  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  6496  )غيرانتفاعي( تهران -دانشگاه علم و فرهنگ  19  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران

  غيرانتفاعي  6497  قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجاء  19  -  
  )1كد گرايش (بهره وري  مديريت سيستم و - مهندسي صنايع -1260

  روزانه  6498  دانشگاه تربيت مدرس  12  -  
  روزانه  6499  دانشگاه تربيت معلم تهران  19  -   كرجليمحل تحص

  روزانه  6500  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  
  روزانه  6501  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  9  -  شرايط در انتهاي دفترچه- شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان-فقط مرد

  روزانه  6502  ردانشگاه صنعتي مالك اشت  9  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران
  روزانه  6503  دانشگاه علم و صنعت ايران  14  -  فقط مرد

  روزانه  6504  دانشگاه علم و صنعت ايران  12  -  )خوابگاه فاقد( واحدنور-شيوه آموزش محور
  روزانه  6505  دانشگاه يزد  14  -  

  شبانه  6506  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور- تهرانليمحل تحص
  شبانه  6507  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  

  شبانه  6508  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  بندرماهشهر در دانشگاه اميركبير محل تحصيل واحد
  شبانه  6509  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط در انتهاي دفترچه- شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان-فقط مرد

  شبانه  6510  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران
  شبانه  6511  دانشگاه علم و صنعت ايران  5  -  فقط زن

  شبانه  6512  دانشگاه يزد  8  -  
  پيام نور  6513  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  

  پيام نور  6514  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  6515  )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران   19  -  

  پيام نور  6516  )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران   25  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  6517  )غيرانتفاعي(آمل -گاه شمال دانش  19  -  

  اعيغيرانتف  6518  )غيرانتفاعي(سازمان مديريت صنعتي  19  -  محل تحصيل تهران
  غيرانتفاعي  6519  تبريز-موسسه غيرانتفاعي الغدير  19  -  
  مجازي  6520  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  نامه اني پاي به جاي گروه آموزشيسو گذراندن دروس مشخص شده از- آموزش محوروهيش
  مجازي  6521  دانشگاه تربيت مدرس  25  -   آموزش محوروهيش

  مجازي  6522  دانشگاه صنعتي اصفهان  62  -  فقط زن-شيوه آموزش محور
  مجازي  6523  دانشگاه صنعتي اصفهان  62  -  فقط مرد-شيوه آموزش محور

  )2كد گرايش (هاي اقتصادي اجتماعي   مهندسي سيستم-1260
  روزانه  6524  )ع(دانشگاه امام حسين   19  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط مرد

  روزانه  6525  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  
  روزانه  6526  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  

  وزانهر  6527  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  عي صناي مهندسبيبا ضرا
  روزانه  6528  دانشگاه تهران  12  -  هاي انرژي گرايش برنامه ريزي سيستم
  روزانه  6529  دانشگاه تهران  12  -  گرايش تحقيق در عمليات

  روزانه  6530  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط زن
  روزانه  6531  گاه صنعتي اصفهاندانش  5  -  فقط مرد

  روزانه  6532  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  
  روزانه  6533  دانشگاه صنعتي شريف  19  -  

 شـده   ي هـستند طراحـ    ي مـال  ااقتصادي كه عالقه مندبه اقتصاد    ي داوطلبان يبرا-گرايش اقتصاد 
  روزانه  6534  دانشگاه صنعتي شريف  19  -  است
  روزانه  6535  دياوم اقتصدانشگاه عل  8  -  ي اقتصاديها ستمي سيزي برنامه رشيگرا
  روزانه  6536  دياوم اقتصدانشگاه عل  8  -   انرژييها ستمي سيزي برنامه رشيگرا

  روزانه  6537  دانشگاه علم و صنعت ايران  17  -  فقط مرد
 پــژوهش مــديريت و موســسه عــالي آمــوزش و  19  -  

  روزانه  6538  رنامه ريزيب
  شبانه  6539  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  

  شبانه  6540  دانشگاه تهران  6  -  هاي انرژي گرايش برنامه ريزي سيستم
  شبانه  6541  دانشگاه تهران  6  -  گرايش تحقيق در عمليات

  شبانه  6542  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن
  شبانه  6543  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط مرد

  شبانه  6544  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن-شيوه آموزش محور
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  شبانه  6545  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط مرد-شيوه آموزش محور
  شبانه  6546  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  
  شبانه  6547  تي شريفدانشگاه صنع  4  -  

  هشبان  6548  دياوم اقتصدانشگاه عل  -  10   آموزش محوروهيش - ي اقتصاديها ستمي سيزي برنامه رشيگرا
  شبانه  6549  دياوم اقتصنشگاه علدا  -  10   آموزش محوروهي ش- انرژييها ستمي سيزي برنامه رشيگرا

  شبانه  6550  دانشگاه علم و صنعت ايران  3  -  فقط زن
  پيام نور  6551  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  

  پيام نور  6552  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  6553  )غيرانتفاعي(بابل-دانشگاه علوم و فنون مازندران  19  -  

  غيرانتفاعي  6554  تبريز- غيرانتفاعي الغديرموسسه  19  -  گرايش برنامه ريزي اقتصادي
  غيرانتفاعي  6555  گرمسار-موسسه غيرانتفاعي ايوانكي  19  -  
  غيرانتفاعي  6556  يزد-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي  19  -  
  مجازي  6557  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  نامه اني پاي به جاي گروه آموزشيسو گذراندن دروس مشخص شده از- آموزش محوروهيش

  )2كد گرايش (نقل ريلي   مهندسي حمل و-1260
  روزانه  6558  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  فقط مرد-دانشكده مهندسي راه آهن در-هاي اقتصادي اجتماعي با ضرايب سيستم

  )1كد گرايش (سوانح طبيعي  مديريت در -1262
  روزانه  6559  دانشگاه تهران  10  -  
  شبانه  6560  دانشگاه تهران  15  -  

  )1كد گرايش (امتري فتوگر –نقشه برداري  – مهندسي عمران -1263
  روزانه  6561  دانشگاه تفرش  4  -  باشند دانشگاه تفرش مي تمام وقت در دانشجويان ملزم به حضور

  روزانه  6562  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  6563  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  15  -  

  شبانه  6564  دانشگاه تفرش  4  -  باشند دانشگاه تفرش مي تمام وقت در دانشجويان ملزم به حضور
  شبانه  6565  دانشگاه تهران  2  -  
  شبانه  6566  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  

  )2كد گرايش (ژئودزي  –نقشه برداري  – مهندسي عمران -1263
  روزانه  6567  دانشگاه اصفهان  6  -  

  روزانه  6568  دانشگاه اصفهان  6  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6569  دانشگاه تهران  6  -  

  روزانه  6570  دانشگاه تهران  6  -  گرايش هيدروگرافي
  روزانه  6571  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  
  شبانه  6572  دانشگاه تهران  2  -  

  شبانه  6573  دانشگاه تهران  2  -  گرايش هيدروگرافي
  شبانه  6574  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  

  )3كد گرايش (دور  سنجش از – مهندسي عمران -1263
  روزانه  6575  دانشگاه اصفهان  12  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  6576  اندانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرم  6  -  
  روزانه  6577  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  6578  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  15  -  
  شبانه  6579  لي صنعتي كرماندانشگاه تحصيالت تكمي  5  -  
  شبانه  6580  دانشگاه تهران  2  -  
  شبانه  6581  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  

  )4كد گرايش ( )GIS (هاي اطالعات جغرافيايي سيستم – مهندسي عمران -1263
  روزانه  6582  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  6  -  

  روزانه  6583  يد رجاييدانشگاه تربيت دبير شه  8  -  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش و پرورش
  روزانه  6584  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  6585  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  20  -  
  شبانه  6586  ت تكميلي صنعتي كرماندانشگاه تحصيال  5  -  
  شبانه  6587  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  2  -  
  شبانه  6588  دانشگاه تهران  2  -  
  شبانه  6589  تي خواجه نصيرالدين طوسيدانشگاه صنع  6  -  

  )1كد گرايش (سازه  – مهندسي عمران -1264
  روزانه  6590  دانشگاه اراك  5  -  
  روزانه  6591  دانشگاه اروميه  12  -  
  روزانه  6592  دانشگاه اصفهان  8  -  

  روزانه  6593  دانشگاه اصفهان  11  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6594  )ع(مام حسين دانشگاه ا  19  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط مرد

  روزانه  6595  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  
  روزانه  6596  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  2  -  
  روزانه  6597  دانشگاه تبريز  15  -  
  روزانه  6598  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  8  -  

  روزانه  6599  رجاييدانشگاه تربيت دبير شهيد   10  -  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش و پرورش
  روزانه  6600  دانشگاه تربيت مدرس  10  -  
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  روزانه  6601  دانشگاه تربيت مدرس  2  -   دفترچهي در انتهاطيشرا-ي انتظاميروي شاغل در ني كاركنان رسمهيبورس
  روزانه  6602  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  12  -  

  روزانه  6603  دانشگاه تربيت معلم تهران  19  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  6604  دانشگاه تفرش  8  -  
  روزانه  6605  دانشگاه تهران  18  -  
  روزانه  6606  دانشگاه خليج فارس بوشهر  8  -  
  روزانه  6607  دانشگاه رازي كرمانشاه  10  -  
  روزانه  6608  دانشگاه زنجان  12  -  
  روزانه  6609  دانشگاه سمنان  22  -  
  روزانه  6610  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  12  -  
  روزانه  6611  دانشگاه شاهرود  12  -  
  روزانه  6612  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  32  -  
  نهروزا  6613  دانشگاه شهيد چمران اهواز  8  -  
  روزانه  6614  دانشگاه شيراز  15  -  
  روزانه  6615  دانشگاه صنعتي اروميه  6  -  
  روزانه  6616  دانشگاه صنعتي اصفهان  19  -  
  روزانه  6617  دانشگاه صنعتي اميركبير  10  -  
  روزانه  6618  دانشگاه صنعتي بابل  11  -  
  روزانه  6619  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  20  -  
  روزانه  6620  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  15  -  
  روزانه  6621  دانشگاه صنعتي شريف  35  -  

  روزانه  6622  دانشگاه علم و صنعت ايران  17  -  فقط مرد
  روزانه  6623  دانشگاه فردوسي مشهد  21  -  
  روزانه  6624  دانشگاه كردستان  10  -  
  روزانه  6625  دانشگاه كردستان  8  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  6626  رشت-دانشگاه گيالن  19  -  
  روزانه  6627  آباد خرم-دانشگاه لرستان  6  -  
  روزانه  6628  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  15  -  
  روزانه  6629  دانشگاه مالير  10  -  
  روزانه  6630  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  6  -  
  روزانه  6631  رفسنجان-)عج(دانشگاه وليعصر  8  -  
  روزانه  6632  دانشگاه ياسوج  5  -  
  روزانه  6633  دانشگاه يزد  12  -  
  شبانه  6634  دانشگاه اراك  4  -  
  شبانه  6635  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  6636  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  2  -  
  شبانه  6637  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  2  -  
  شبانه  6638  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  12  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  6639  دانشگاه تبريز  8  -  
  شبانه  6640  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  8  -  
  شبانه  6641  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  4  -  

  شبانه  6642  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور- تهرانليمحل تحص
  شبانه  6643  دانشگاه تفرش  4  -  
  شبانه  6644  دانشگاه تهران  9  -  
  شبانه  6645  دانشگاه رازي كرمانشاه  6  -  
  شبانه  6646  دانشگاه زنجان  6  -  
  شبانه  6647  دانشگاه سمنان  15  -  
  شبانه  6648  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  12  -  
  شبانه  6649  دانشگاه شاهرود  9  -  
  شبانه  6650  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  6651  دانشگاه شيراز  2  -  
  شبانه  6652  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  

  شبانه  6653  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6654  دانشگاه صنعتي اميركبير  8  -  
  شبانه  6655  دانشگاه صنعتي بابل  8  -  
  شبانه  6656  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  
  شبانه  6657  دانشگاه صنعتي شريف  9  -  

  شبانه  6658  دانشگاه علم و صنعت ايران  3  -  فقط زن
  شبانه  6659  دانشگاه فردوسي مشهد  11  -  
  شبانه  6660  رشت-نشگاه گيالندا  8  -  
  شبانه  6661  دانشگاه مالير  8  -  
  شبانه  6662  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  2  -  
  شبانه  6663  دانشگاه ياسوج  5  -  
  شبانه  6664  دانشگاه يزد  8  -  
  غيرانتفاعي  6665  )غيرانتفاعي(آمل –دانشگاه شمال   19  -  

  غيرانتفاعي  6666  )غيرانتفاعي( تهران -دانشگاه علم و فرهنگ  19  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران
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  غيرانتفاعي  6667  )غيرانتفاعي(بابل-دانشگاه علوم و فنون مازندران  19  -  
  غيرانتفاعي  6668  آبيك-موسسه غيرانتفاعي آبا  19  -  
  غيرانتفاعي  6669  مشهد-قبال الهوريموسسه غيرانتفاعي ا  19  -  
  غيرانتفاعي  6670  فريدونكنار-موسسه غيرانتفاعي پرديسان  19  -  

  الملل بين  6671  دانشگاه تبريز  -  38  الملل دانشگاه واقع درارس  واحدبينليمحل تحص
  الملل بين  6672  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  50  -  الملل چابهار  واحدبينليمحل تحص
  الملل بين  6673  دانشگاه صنعتي شريف  -  12  شي كرهيجز  واقع دريمهندس  دانشكده علوم وليمحل تحص
  الملل بين  6674  دانشگاه صنعتي شريف  12  -  شي كرهيجز  واقع دريمهندس  دانشكده علوم وليمحل تحص

  الملل بين  6675  رشت-گيالندانشگاه   31  -  منطقه آزاد بندرانزلي الملل دانشگاه واقع در محل تحصيل واحدبين
  الملل بين  6676  رشت-دانشگاه گيالن  38  -  يزلالملل دانشگاه واقع در منطقه آزاد بندر ان  واحد بينلي محل تحص- آموزش محوروهيش

  )1كد گرايش ( مهندسي خطوط راه آهن -1264
  روزانه  6677  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  فقط زن-دانشكده مهندسي راه آهن در-با ضرايب مهندسي عمران
  روزانه  6678   و صنعت ايراندانشگاه علم  17  -  فقط مرد-دانشكده مهندسي راه آهن در-با ضرايب مهندسي عمران

  )1كد گرايش (غيرعامل   پدافند-1264
شـرايط  -محل تحصيل تهران  -با ضرايب مهندسي عمران   -فقط مرد -هاي دفاعي  گرايش سازه 

  روزانه  6679  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  9  -  در انتهاي دفترچه
شرايط در انتهاي   -محل تحصيل تهران  -با ضرايب مهندسي عمران   -فقط مرد -گرايش طراحي 

  روزانه  6680  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  4  -  دفترچه
شـرايط  -محل تحصيل تهران  -با ضرايب مهندسي عمران   -فقط مرد -هاي دفاعي  گرايش سازه 

  شبانه  6681  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  در انتهاي دفترچه
شرايط در انتهاي   -محل تحصيل تهران  -با ضرايب مهندسي عمران   -فقط مرد -يگرايش طراح 

  شبانه  6682  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  دفترچه
  )1كد گرايش ( مهندسي محيط زيست -1264

  روزانه  6683  دانشگاه تهران  9  -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست-رانبا ضرايب مهندسي عم-گرايش آب و فاضالب
  روزانه  6684  دانشگاه تهران  9  -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست-با ضرايب مهندسي عمران-گرايش آلودگي هوا

  روزانه  6685  دانشگاه تهران  9  -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست-با ضرايب مهندسي عمران-حلگرايش سوا
  روزانه  6686  دانشگاه تهران  9  -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست-با ضرايب مهندسي عمران-جامد زايد گرايش مواد

  روزانه  6687  دانشگاه تهران  9  -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست-با ضرايب مهندسي عمران- منابع آبشيگرا
  شبانه  6688  دانشگاه تهران  10  -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست-با ضرايب مهندسي عمران-فاضالب گرايش آب و

  شبانه  6689  دانشگاه تهران  10  -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست-با ضرايب مهندسي عمران-گرايش آلودگي هوا
  شبانه  6690  دانشگاه تهران  10  -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست-با ضرايب مهندسي عمران--گرايش سواحل

  شبانه  6691  دانشگاه تهران  10  -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست-با ضرايب مهندسي عمران-گرايش منابع آب
  شبانه  6692  دانشگاه تهران  10  -  انشكده محيط زيستمحل تحصيل د-با ضرايب مهندسي عمران-جامد زايد گرايش مواد

  )1كد گرايش ( مهندسي سواحل -1264
  روزانه  6693  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  با ضرايب مهندسي عمران

  روزانه  6694  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  2  -   عمراني مهندسبيضرا با
  شبانه  6695  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  با ضرايب مهندسي عمران

  شبانه  6696  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  1  -   عمراني مهندسبيضرا با
  )2كد گرايش (مهندسي زلزله  - مهندسي عمران -1264

  روزانه  6697  پژوهشكده ساختمان ومسكن  12  -  
  روزانه  6698  زلزله ومهندسي شناسي المللي زلزله پژوهشگاه بين  6  -  كزمينه ژئوتكني
  روزانه  6699  زلزله ومهندسي شناسي المللي زلزله پژوهشگاه بين  12  -  زمينه سازه

  روزانه  6700  دانشگاه اروميه  5  -  
  روزانه  6701  دانشگاه تبريز  10  -  

  روزانه  6702  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  10  -  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش و پرورش
  روزانه  6703  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  

  روزانه  6704  دانشگاه تربيت مدرس  2  -   دفترچهي در انتهاطيشرا-ي انتظاميروي شاغل در ني كاركنان رسمهيبورس
  روزانه  6705  دانشگاه تربيت معلم تهران  12  -   كرجليمحل تحص

  روزانه  6706  دانشگاه تهران  14  -  
  روزانه  6707  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  
  وزانهر  6708  دانشگاه سمنان  8  -  
  روزانه  6709  تهران-دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور  12  -  
  روزانه  6710  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  
  روزانه  6711  دانشگاه صنعتي بابل  2  -  
  روزانه  6712  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  20  -  
  روزانه  6713  دانشگاه صنعتي شريف  21  -  
  روزانه  6714  دانشگاه صنعتي شيراز  10  -  

  روزانه  6715  دانشگاه علم و صنعت ايران  21  -  فقط مرد
  روزانه  6716  دانشگاه كردستان  8  -  
  روزانه  6717  دانشگاه كردستان  5  -  ور آموزش محوهيش
  روزانه  6718  لاردبي-دانشگاه محقق اردبيلي  19  -  
  شبانه  6719  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  6720  دانشگاه تبريز  5  -  
  شبانه  6721  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  4  -  
  شبانه  6722  دانشگاه تهران  8  -  
  شبانه  6723  دانشگاه سمنان  6  -  
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  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد
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  تحصيل

  دوره

  شبانه  6724  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  
  شبانه  6725  دانشگاه صنعتي بابل  2  -  
  شبانه  6726  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  
  انهشب  6727  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  

  غيرانتفاعي  6728  )غيرانتفاعي( تهران -و فرهنگدانشگاه علم   19  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران
  غيرانتفاعي  6729   بابل-موسسه غيرانتفاعي آريان  19  -  
  غيرانتفاعي  6730  تهران-موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين  19  -  

  )3كد گرايش (پي  مكانيك خاك و - مهندسي عمران -1264
  روزانه  6731  دانشگاه اراك  5  -  
  روزانه  6732  دانشگاه اروميه  6  -  
  روزانه  6733  دانشگاه اصفهان  5  -  

  روزانه  6734  دانشگاه اصفهان  5  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6735  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  9  -  
  روزانه  6736  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  2  -  
  روزانه  6737  دانشگاه تبريز  10  -  
  روزانه  6738  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  6  -  

  روزانه  6739  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  8  -  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش و پرورش
  روزانه  6740  دانشگاه تربيت مدرس  9  -  

  روزانه  6741  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  6742  دانشگاه تفرش  5  -  
  روزانه  6743  دانشگاه تهران  12  -  
  روزانه  6744  رس بوشهردانشگاه خليج فا  5  -  
  روزانه  6745  دانشگاه رازي كرمانشاه  9  -  
  روزانه  6746  دانشگاه زنجان  11  -  
  روزانه  6747  دانشگاه سمنان  10  -  

  روزانه  6748  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  روزانه  6749  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  11  -  
  روزانه  6750  دانشگاه شهيد چمران اهواز  8  -  
  روزانه  6751  دانشگاه شيراز  10  -  
  روزانه  6752  تهران-دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور  15  -  
  روزانه  6753  صفهاندانشگاه صنعتي ا  6  -  
  روزانه  6754  دانشگاه صنعتي اميركبير  11  -  
  روزانه  6755  دانشگاه صنعتي بابل  6  -  
  روزانه  6756  رالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه نصي  18  -  
  روزانه  6757  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  6  -  
  روزانه  6758  دانشگاه صنعتي شريف  15  -  
  روزانه  6759  انشگاه صنعتي شريفد  2  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  6760  دانشگاه صنعتي شيراز  10  -  

  روزانه  6761  دانشگاه علم و صنعت ايران  18  -  فقط مرد
  روزانه  6762  انشگاه فردوسي مشهدد  8  -  
  روزانه  6763  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  
  روزانه  6764  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  10  -  
  روزانه  6765  بندرعباس- هرمزگاندانشگاه  4  -  
  روزانه  6766  دانشگاه ياسوج  4  -  
  روزانه  6767  دانشگاه يزد  9  -  
  شبانه  6768  دانشگاه اراك  2  -  
  شبانه  6769  دانشگاه اروميه  4  -  
  نهشبا  6770  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  8  -  
  شبانه  6771  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  2  -  
  شبانه  6772  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  12  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  6773  دانشگاه تبريز  5  -  
  شبانه  6774  تكميلي صنعتي كرماندانشگاه تحصيالت   6  -  
  شبانه  6775  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  2  -  
  شبانه  6776  دانشگاه تفرش  2  -  
  شبانه  6777  دانشگاه تهران  6  -  
  شبانه  6778  دانشگاه زنجان  4  -  
  شبانه  6779  دانشگاه سمنان  9  -  

  شبانه  6780  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  شبانه  6781  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  بانهش  6782  دانشگاه شيراز  2  -  
  شبانه  6783  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  

  شبانه  6784  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6785  دانشگاه صنعتي اميركبير  9  -  
  شبانه  6786  دانشگاه صنعتي بابل  5  -  
  شبانه  6787  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  
  شبانه  6788  دانشگاه صنعتي شريف  4  -  



 هاي گروه فني و مهندسي   محل                      جداول كد رشته1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه فني و مهندسي  محل جداول كد رشته  104صفحه   3دول شماره ج
 

  )3كد گرايش (پي  مكانيك خاك و – مهندسي عمران -1264ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  شبانه  6789  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  ش محور آموزوهيش
  شبانه  6790  نعت ايراندانشگاه علم و ص  3  -  فقط زن

  شبانه  6791  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  شبانه  6792  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  
  شبانه  6793  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  2  -  
  شبانه  6794  دانشگاه ياسوج  4  -  
  هشبان  6795  دانشگاه يزد  5  -  
  غيرانتفاعي  6796  ساري-موسسه غيرانتفاعي روزبهان  19  -  
  غيرانتفاعي  6797   بابل- مازندرانيموسسه غيرانتفاعي صنعت  19  -  

  الملل بين  6798  دانشگاه تبريز  -  38  ارس الملل دانشگاه واقع در بين  واحدلي تحصمحل
  الملل بين  6799  رشت-دانشگاه گيالن  25  -  انزلي منطقه آزاد بندر الملل دانشگاه واقع در بين محل تحصيل واحد

  الملل بين  6800  رشت-دانشگاه گيالن  31  -  يالملل دانشگاه واقع در منطقه آزاد بندر انزل  واحد بينلي محل تحص- آموزش محوروهيش
  )4كد گرايش (ترابري  راه و – مهندسي عمران -1264

  روزانه  6801  دانشگاه اروميه  2  -  
  روزانه  6802  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  6803  دانشگاه تهران  8  -  
  روزانه  6804  دانشگاه زنجان  8  -  
  روزانه  6805  دانشگاه سمنان  4  -  
  روزانه  6806  دانشگاه شهيد چمران اهواز  8  -  
  روزانه  6807  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  
  روزانه  6808  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  
  روزانه  6809  دانشگاه صنعتي بابل  4  -  
  روزانه  6810  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  10  -  
  روزانه  6811  دانشگاه صنعتي شريف  6  -  

  روزانه  6812  دانشگاه علم و صنعت ايران  15  -  فقط مرد
  روزانه  6813  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  
  شبانه  6814  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  6815  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  12  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  6816  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  6817  دانشگاه زنجان  4  -  
  شبانه  6818  دانشگاه سمنان  5  -  
  شبانه  6819  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  6820  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  

  شبانه  6821  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6822  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  
  شبانه  6823  دانشگاه صنعتي بابل  4  -  
  شبانه  6824  اه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيدانشگ  4  -  
  شبانه  6825  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  

  شبانه  6826  دانشگاه علم و صنعت ايران  4  -  فقط مرد
  شبانه  6827  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  
  پيام نور  6828  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  

  پيام نور  6829  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  6830  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  نامه اني پاي به جاي گروه آموزشيسو گذراندن دروس مشخص شده از- آموزش محوروهيش

  )5كد گرايش (مهندسي آب  – مهندسي عمران -1264
  روزانه  6831  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  
  روزانه  6832  دانشگاه تبريز  8  -  
  روزانه  6833  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  6  -  
  روزانه  6834  دانشگاه تربيت مدرس  10  -  
  روزانه  6835  دانشگاه تهران  5  -  

  روزانه  6836  دانشگاه تهران  4  -   فاضالبشيگرا
  روزانه  6837  دانشگاه تهران  6  -   منابع آبشيگرا

  روزانه  6838  دانشگاه رازي كرمانشاه  15  -  
  روزانه  6839  دانشگاه زابل  8  -  
  روزانه  6840  زاهدان-ن و بلوچستاندانشگاه سيستا  10  -  
  روزانه  6841  دانشگاه شهيد چمران اهواز  8  -  
  روزانه  6842  تهران-دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور  12  -  

  روزانه  6843  تهران-دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور  10  -  آبهاي زير زميني-پذيرش براي عنوان رشته مهندسي عمران
  روزانه  6844  دانشگاه صنعتي اصفهان  10  -  
  روزانه  6845  ه صنعتي اميركبيردانشگا  9  -  

  روزانه  6846  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  گرايش مديريت منابع آب
  روزانه  6847  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  16  -  گرايش هيدروليك

  روزانه  6848  دانشگاه صنعتي شريف  10  -  
  روزانه  6849  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  6850  ندانشگاه علم و صنعت ايرا  8  -  فقط مرد
  روزانه  6851  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  روزانه  6852  دانشگاه ياسوج  4  -  



 هاي گروه فني و مهندسي   محل                      جداول كد رشته1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه فني و مهندسي  محل جداول كد رشته  105صفحه   3دول شماره ج
 

  )5كد گرايش  (هندسي آبم – مهندسي عمران -1264ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  6853  دانشگاه يزد  6  -  
  شبانه  6854  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  2  -  
  شبانه  6855  دانشگاه تبريز  2  -  
  شبانه  6856  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  6  -  
  شبانه  6857  دانشگاه تهران  2  -  

  شبانه  6858  دانشگاه تهران  2  -   فاضالبشيگرا
  شبانه  6859  دانشگاه تهران  2  -   منابع آبشيگرا

  شبانه  6860  دانشگاه زابل  8  -  
  شبانه  6861  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  10  -  
  بانهش  6862  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  6863  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  

  شبانه  6864  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6865  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  

  شبانه  6866  لدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه نصيرا  4  -  گرايش مديريت منابع آب
  شبانه  6867  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  گرايش هيدروليك

  شبانه  6868  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  
  شبانه  6869  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  
  شبانه  6870  دانشگاه ياسوج  4  -  
  شبانه  6871  دانشگاه يزد  5  -  

  الملل بين  6872  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  50  -  الملل چابهار بين  واحدليمحل تحص
  )6كد گرايش (هاي هيدروليكي  سازه – مهندسي عمران -1264

  روزانه  6873  دانشگاه اروميه  5  -  
  روزانه  6874  دانشگاه تبريز  8  -  
  روزانه  6875  دانشگاه تربيت مدرس  9  -  
  روزانه  6876  دانشگاه تهران  9  -  
  روزانه  6877  دانشگاه زنجان  9  -  
  روزانه  6878  دانشگاه سمنان  6  -  
  روزانه  6879  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  10  -  
  روزانه  6880  دانشگاه شاهرود  9  -  
  روزانه  6881  دانشگاه شهركرد  2  -  
  زانهرو  6882  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  11  -  
  روزانه  6883  دانشگاه شهيد چمران اهواز  8  -  
  روزانه  6884  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  
  روزانه  6885  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  
  روزانه  6886  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  8  -  
  روزانه  6887  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  
  روزانه  6888  دانشگاه صنعتي شريف  2  -   آموزش محوروهيش

  روزانه  6889  دانشگاه علم و صنعت ايران  8  -  فقط مرد
  روزانه  6890  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  

  روزانه  6891  دانشگاه قم  9  -  فقط مرد
  شبانه  6892  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  6893  دانشگاه تبريز  2  -  
  شبانه  6894  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  6895  دانشگاه زنجان  4  -  
  شبانه  6896  انشگاه سمناند  5  -  
  شبانه  6897  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  10  -  
  شبانه  6898  دانشگاه شاهرود  5  -  
  شبانه  6899  دانشگاه شهركرد  1  -  
  شبانه  6900  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  6901  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  

  شبانه  6902  اصفهاندانشگاه صنعتي   1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  6903  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  
  شبانه  6904  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  
  شبانه  6905  تي شريفدانشگاه صنع  2  -  
  شبانه  6906  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  
  شبانه  6907  دانشگاه قم  4  -  ط مردفق
  پيام نور  6908  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  

  پيام نور  6909  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  6910   نور مركز تهراندانشگاه پيام  25  -  نامه اني پاي به جاي گروه آموزشيسو گذراندن دروس مشخص شده از- آموزش محوروهيش

  مللال بين  6911  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  50  -  الملل چابهار بين  واحدليمحل تحص
  )7كد گرايش (هاي دريايي  سازه – مهندسي عمران -1264

  روزانه  6912  دانشگاه تبريز  8  -  
  روزانه  6913  دانشگاه تربيت مدرس  11  -  
  روزانه  6914  دانشگاه تهران  10  -  

  روزانه  6915  دانشگاه صنعتي اميركبير  10  -  بندرعباس در دانشگاه اميركبير محل تحصيل واحد
  روزانه  6916  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  9  -  



 هاي گروه فني و مهندسي   محل                      جداول كد رشته1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه فني و مهندسي  محل جداول كد رشته  106صفحه   3دول شماره ج
 

  )7كد گرايش (ي هاي درياي سازه – مهندسي عمران -1264ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  6917  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  8  -  
  روزانه  6918  دانشگاه علم و صنعت ايران  8  -  فقط مرد

  روزانه  6919  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  
  روزانه  6920  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  5  -  
  شبانه  6921  اه تبريزدانشگ  2  -  
  شبانه  6922  دانشگاه تهران  5  -  

  شبانه  6923  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  بندرعباس در دانشگاه اميركبير يل واحدمحل تحص
  شبانه  6924  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  
  شبانه  6925  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  
  شبانه  6926  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  4  -  

  )8كد گرايش (نقل  برنامه ريزي حمل و - مهندسي عمران -1264
  روزانه  6927  دانشگاه اصفهان  8  -  

  روزانه  6928  دانشگاه اصفهان  6  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6929  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  

  روزانه  6930  دانشگاه تربيت مدرس  2  -  دفترچه ي در انتهاطيشرا-ي انتظاميروي شاغل در ني كاركنان رسمهيبورس
  روزانه  6931  دانشگاه صنعتي شريف  12  -  

  روزانه  6932  دانشگاه علم و صنعت ايران  19  -  فقط مرد
  شبانه  6933  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  12  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  6934  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  

  شبانه  6935  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  فقط زن
  غيرانتفاعي  6936  )غيرانتفاعي(آمل -دانشگاه شمال   19  -  

  )9كد گرايش (ساخت  مهندسي مديريت و - مهندسي عمران -1264
  روزانه  6937  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  6938  دانشگاه صنعتي اميركبير  10  -  
  روزانه  6939  دانشگاه صنعتي شريف  6  -  

  روزانه  6940  دانشگاه علم و صنعت ايران  9  -  فقط مرد
  شبانه  6941  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  6942  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  
  غيرانتفاعي  6943  بابل-موسسه غيرانتفاعي طبري  19  -  

  )10كد گرايش (مهندسي محيط زيست  - مهندسي عمران -1264
  روزانه  6944  دانشگاه بيرجند  6  -  
  روزانه  6945  دانشگاه تربيت مدرس  10  -  

  روزانه  6946  دانشگاه تربيت معلم تهران  12  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  6947  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده فني
  روزانه  6948  دانشگاه شهيد چمران اهواز  8  -  دانشكده مهندسي علوم آب

  روزانه  6949  دانشگاه شيراز  11  -  
  روزانه  6950  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  
  روزانه  6951  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  
  روزانه  6952  دانشگاه صنعتي بابل  4  -  
  روزانه  6953  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  16  -  
  روزانه  6954  دانشگاه صنعتي شريف  12  -  

  روزانه  6955  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  6956  دانشگاه علم و صنعت ايران  6  -  فقط مرد

  روزانه  6957  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  شبانه  6958  دانشگاه بيرجند  1  -  

  شبانه  6959  دانشگاه تربيت معلم تهران  19  -  شيوه آموزش محور- تهرانليمحل تحص
  شبانه  6960  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده فني

  شبانه  6961  رازدانشگاه شي  4  -  
  شبانه  6962  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  

  شبانه  6963  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  آموزش محورشيوه 
  شبانه  6964  ميركبيردانشگاه صنعتي ا  2  -  

  شبانه  6965  دانشگاه صنعتي اميركبير  10  -  بندرماهشهر در دانشگاه اميركبير محل تحصيل واحد
  شبانه  6966  دانشگاه صنعتي بابل  2  -  
  شبانه  6967  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  5  -  
  شبانه  6968  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  

  شبانه  6969  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  فقط زن
  شبانه  6970  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  

  )11كد گرايش (مهندسي رودخانه  - مهندسي عمران -1264
  روزانه  6971  دانشگاه شهيد چمران اهواز  8  -  محل برگزاري دانشكده مهندسي علوم آب

  روزانه  6972  تهران-عباسپور برق شهيد دانشگاه صنعت آب و  15  -  همكاري دانشگاه صنعتي اميركبير با
  روزانه  6973  دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول  5  -  

  )12كد گرايش (فاضالب  مهندسي آب و – مهندسي عمران -1264
  روزانه  6974  تهران-دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور  15  -  همكاري دانشگاه صنعتي اميركبير با
  غيرانتفاعي  6975   گرگان-ي گرگانياعي المعموسسه غيرانتف  19  -  

  



 هاي گروه فني و مهندسي   محل                      جداول كد رشته1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه فني و مهندسي  محل جداول كد رشته  107صفحه   3دول شماره ج
 

  )1كد گرايش (نقل دريايي  حمل و - دريانوردي-1266
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا انشگاه نام د
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  6976  دريانوردي چابهار دانشگاه علوم دريايي و  12  -  
  روزانه  6977  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  2  -  فقط مرد
  شبانه  6978  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  1  -  فقط مرد

  )2كد گرايش (كشتيراني  و بندر - دريانوردي-1266
  روزانه  6979  دريانوردي چابهار دانشگاه علوم دريايي و  12  -  

  )1كد گرايش (توليد  ساخت و - مهندسي مكانيك -1267
  روزانه  6980  دانشكده فني مهندسي اراك  10  -  
  روزانه  6981  دانشگاه اروميه  10  -  
  روزانه  6982  دانشگاه بيرجند  6  -  
  روزانه  6983  دانشگاه تبريز  10  -  

  روزانه  6984  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  9  -  ي وزارت آموزش و پرورشويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيمان
  روزانه  6985  دانشگاه تربيت مدرس  10  -  
  روزانه  6986  دانشگاه تهران  19  -  
  روزانه  6987  دانشگاه شاهرود  6  -  
  روزانه  6989  فهاندانشگاه صنعتي اص  11  -  
  روزانه  6990  دانشگاه صنعتي اميركبير  12  -  
  روزانه  6991  دانشگاه صنعتي بابل  9  -  
  روزانه  6992  الدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه نصير  20  -  

  -)شد التحصيلي درج نخواهد مدرك فارغ زمينه تخصص در( دهي زمينه تخصصي شكل
  روزانه  6993  دانشگاه علم و صنعت ايران  9  -  فقط مرد

  روزانه  6994  دانشگاه فردوسي مشهد  9  -  
  روزانه  6995  دانشگاه كاشان  4  -  
  روزانه  6996  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  8  -  
  روزانه  6997  دانشگاه مراغه  6  -  
  روزانه  6998  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  5  -  
  شبانه  6999  دانشكده فني مهندسي اراك  5  -  
  شبانه  7000  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  7001  دانشگاه بيرجند  1  -  
  شبانه  7002  دانشگاه تبريز  5  -  
  شبانه  7003  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  4  -  
  شبانه  7004  دانشگاه تهران  12  -  
  شبانه  7005  دانشگاه شاهرود  4  -  
  شبانه  7007  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  

  شبانه  7008  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  7009  دانشگاه صنعتي اميركبير  11  -  
  شبانه  7010  دانشگاه صنعتي بابل  6  -  
  شبانه  7011   صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيدانشگاه  8  -  
  شبانه  7012  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  شبانه  7013  دانشگاه كاشان  1  -  
  شبانه  7014  بندرعباس-ندانشگاه هرمزگا  2  -  

  )1كد گرايش ( مهندسي جوش - مهندسي مكانيك-1267
  روزانه  7015  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  ديتول رايب ساخت وبا ض

  شبانه  7016  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  ديتول با ضرايب ساخت و
  )2كد گرايش (طراحي كاربردي  - مهندسي مكانيك -1267

  روزانه  7017  مهندسي گلپايگان دانشكده فني و  19  -  
  روزانه  7018  دانشگاه اروميه  12  -  
  روزانه  7019  دانشگاه اصفهان  9  -  

  روزانه  7020  دانشگاه اصفهان  10  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  7021  )ع(دانشگاه امام حسين   19  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط مرد

  نهروزا  7022  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  11  -  
  روزانه  7023  دانشگاه بيرجند  12  -  
  روزانه  7024  دانشگاه تبريز  22  -  

 التحـصيلي درج نخواهـد   فـارغ مـدرك   زمينه تخصص در( كنترل زمينه تخصصي ارتعاشات و 
  روزانه  7025  رجاييدانشگاه تربيت دبير شهيد   6  -  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش و پرورش )شد
  درج نخواهـد   يليالتحـص  مـدرك فـارغ     در ي تخصص نهيزم(  جامدات كي مكان ي تخصص نهيزم
  روزانه  7026  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  8  -  هنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش و پرورشويژه فر )شد

  روزانه  7027  دانشگاه تربيت مدرس  15  -  
  روزانه  7028  دانشگاه تهران  25  -  
  روزانه  7029  دانشگاه خليج فارس بوشهر  14  -  
  روزانه  7030  دانشگاه رازي كرمانشاه  9  -  
  روزانه  7031  دانشگاه زنجان  15  -  
  روزانه  7032  دانشگاه سمنان  14  -  
  روزانه  7033  نشگاه شاهروددا  15  -  
  روزانه  7034  دانشگاه شهركرد  11  -  
  روزانه  7035  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  10  -  
  روزانه  7036  ن اهوازدانشگاه شهيد چمرا  14  -  



 هاي گروه فني و مهندسي   محل                      جداول كد رشته1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه فني و مهندسي  محل جداول كد رشته  108صفحه   3دول شماره ج
 

  )2كد گرايش (طراحي كاربردي  - مهندسي مكانيك -1267ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  7037  دانشگاه شيراز  25  -  
  روزانه  7038  تهران-دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور  15  -  
  روزانه  7039  دانشگاه صنعتي اصفهان  30  -  
  روزانه  7040  دانشگاه صنعتي اميركبير  21  -  
  روزانه  7041  دانشگاه صنعتي بابل  12  -  

  روزانه  7042  نشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيدا  38  - آموزشي نظرگروه مكانيك جامدات با گرايش ديناميك كنترل يا دوانتخاب واحدهاي درسي از
  روزانه  7043  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  20  -  
  روزانه  7044  دانشگاه صنعتي سيرجان  5  -  
  روزانه  7045  دانشگاه صنعتي شريف  31  -  

-رسـانند  انجام مـي   به   كيومكاني ب يشاخه تخصص  در را دروس خود   نامه و  انيپا-بيومكانيك
 مدت به ك،ي مكاني مهندسنهيشيپ شدگان با  رفتهيپذ-ي كاربرد ي طراح لييالتحص مدرك فارغ 

  گذراند  خواهندي ترم دروس جبرانكي
  روزانه  7046  دانشگاه صنعتي شريف  12  -

 تخصـصي فراينـدهاي سـاخت       شـاخه  دروس در  بخـشي از    نامـه و   انيپا-فرايندهاي ساخت 
  روزانه  7047  دانشگاه صنعتي شريف  10  -  التحصيلي طراحي كاربردي مدرك فارغ-شود يگذرانده م

  روزانه  7048  دانشگاه صنعتي شيراز  14  -  
 التحـصيلي درج نخواهـد     مدرك فـارغ    در يزمينه تخصص ( نترلك زمينه تخصصي ارتعاشات و   

  روزانه  7049  دانشگاه علم و صنعت ايران  18  -  فقط مرد -)شد
  -)شد التحصيلي درج نخواهد مدرك فارغ  دريزمينه تخصص( زمينه تخصصي شكل دهي

  روزانه  7050  دانشگاه علم و صنعت ايران  5  -  فقط مرد
 التحـصيلي درج نخواهـد     مـدرك فـارغ     در يزمينه تخصص ( زمينه تخصصي مكانيك جامدات   

  روزانه  7051  دانشگاه علم و صنعت ايران  18  -  فقط مرد -)شد
-)شـد  التحـصيالن درج نخواهـد     مدرك فارغ  ه تخصصي در  زمين( زمينه تخصصي مكاترونيك  

  روزانه  7052  دانشگاه علم و صنعت ايران  10  -  فقط مرد
  روزانه  7053  دانشگاه فردوسي مشهد  25  -  
  روزانه  7054  دانشگاه كاشان  16  -  
  روزانه  7055  دانشگاه كردستان  10  -  
  روزانه  7056  رشت-دانشگاه گيالن  25  -  
  روزانه  7057  رفسنجان-)عج(دانشگاه وليعصر  8  -  
  روزانه  7058  دانشگاه ياسوج  5  -  
  روزانه  7059  دانشگاه يزد  24  -  
  شبانه  7060  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  7061  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  11  -  
  شبانه  7062  دانشگاه بيرجند  4  -  
  شبانه  7063  دانشگاه تبريز  10  -  

  شبانه  7064  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  2  -  )شد التحصيلي درج نخواهد مدرك فارغ زمينه تخصص در( كنترل  وزمينه تخصصي ارتعاشات
  انهشب  7065  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  2  -  )شد التحصيلي درج نخواهد مدرك فارغ زمينه تخصص در( زمينه تخصصي مكانيك جامدات

  شبانه  7066  دانشگاه تهران  19  -  
  شبانه  7067  دانشگاه رازي كرمانشاه  9  -  
  شبانه  7068  دانشگاه سمنان  6  -  
  شبانه  7069  دانشگاه شاهرود  10  -  
  شبانه  7070  دانشگاه شهركرد  9  -  
  شبانه  7071  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  
  شبانه  7072  دانشگاه شهيد چمران اهواز  5  -  
  شبانه  7073  عتي اصفهاندانشگاه صن  20  -  

  شبانه  7074  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  7075  دانشگاه صنعتي اميركبير  16  -  
  شبانه  7076  اه صنعتي بابلدانشگ  8  -  

  شبانه  7077  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  12  -  زشيآمو نظرگروه جامدات با مكانيك كنترل يا دوگرايش ديناميك انتخاب واحدهاي درسي از
  شبانه  7078   صنعتي سيرجاندانشگاه  5  -  
  شبانه  7079  دانشگاه صنعتي شريف  6  -  

-رسـانند   به انجام مـي    كيومكاني ب يشاخه تخصص  در را دروس خود   نامه و  انيپا-بيومكانيك
ـ پ  شدگان بـا رفتهيپذ-ي كاربرد ي طراح لييالتحص مدرك فارغ  ـ  مكاني مهندسـ نهيشي  بـه  ك،ي

  گذراند  خواهندي ترم دروس جبرانكيمدت 
  شبانه  7080  دانشگاه صنعتي شريف  2  -

ـ پا-فرايندهاي ساخت  شـاخه تخصـصي فراينـدهاي سـاخت         بخـشي ازدروس در     نامـه و   اني
  شبانه  7081  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  التحصيلي طراحي كاربردي مدرك فارغ-شود يگذرانده م

 التحـصيلي درج نخواهـد   رك فـارغ مـد  زمينه تخصص در( كنترل زمينه تخصصي ارتعاشات و 
  شبانه  7082  دانشگاه علم و صنعت ايران  4  -  فقط مرد-)شد

  -)شد التحصيلي درج نخواهد مدرك فارغ زمينه تخصص در( زمينه تخصصي شكل دهي
  شبانه  7083  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  فقط مرد

 التحـصيلي درج نخواهـد     مـدرك فـارغ    زمينه تخـصص در   ( زمينه تخصصي مكانيك جامدات   
  شبانه  7084  دانشگاه علم و صنعت ايران  4  -  فقط مرد -)شد

-)شـد  درج نخواهـد  التحـصيالن    مدرك فارغ  زمينه تخصصي در  ( زمينه تخصصي مكاترونيك  
  شبانه  7085  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  فقط مرد

  شبانه  7086  دانشگاه فردوسي مشهد  12  -  
  شبانه  7087  دانشگاه كاشان  8  -  
  شبانه  7088  رشت-دانشگاه گيالن  11  -  
  شبانه  7089  دانشگاه ياسوج  5  -  
  شبانه  7090  دانشگاه يزد  14  -  



 هاي گروه فني و مهندسي   محل                      جداول كد رشته1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه فني و مهندسي  محل جداول كد رشته  109صفحه   3دول شماره ج
 

  )2كد گرايش (هاي تجديد پذير   مهندسي انرژي-1267
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  7091  پژوهشگاه موادوانرژي  1  -  با ضرايب طراحي كاربردي
  روزانه  7092  دانشگاه اصفهان  1  -  با ضرايب طراحي كاربردي
  روزانه  7093  دانشگاه اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور-با ضرايب طراحي كاربردي
  شبانه  7094  پژوهشگاه موادوانرژي  1  -  يبا ضرايب طراحي كاربرد

  )2كد گرايش (هاي ريلي   مهندسي ماشين-1267
  روزانه  7095  دانشگاه علم و صنعت ايران  19  -  فقط مرد-دانشكده مهندسي راه آهن در-با ضرايب طراحي كاربردي

  )2كد گرايش ( مهندسي تسليحات -1267
شرايط در انتهـاي    -محل تحصيل تهران  -با ضرايب طراحي كاربردي   -گرايش سالح -فقط مرد   روزانه  7096  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  4  -

  شبانه  7097  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  دفترچه
  )2كد گرايش (غيرعامل   پدافند-1267

شـرايط در   -محـل تحـصيل تهـران     -با ضرايب طراحـي كـاربردي     -گرايش طراحي -فقط مرد   روزانه  7098  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -
  شبانه  7099  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  انتهاي دفترچه

  )2كد گرايش (مركب   مهندسي مواد-1267
  روزانه  7100  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  با ضرايب طراحي كاربردي

-محـل تحـصيل تهـران      -يهاي كامپوزيتي با ضرايب طراحـي كـاربرد        گرايش طراحي سازه  
  روزانه  7101  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه

  شبانه  7102  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  با ضرايب طراحي كاربردي
-محـل تحـصيل تهـران      -وزيتي با ضرايب طراحـي كـاربردي      هاي كامپ  گرايش طراحي سازه  

  شبانه  7103  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  8  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  )3كد گرايش (تبديل انرژي  – مهندسي مكانيك -1267

  روزانه  7104  دانشگاه اروميه  19  -  
  روزانه  7105  دانشگاه اصفهان  6  -  

  روزانه  7106  دانشگاه اصفهان  12  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  7107  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  
  روزانه  7108  دانشگاه بيرجند  15  -  
  روزانه  7109  دانشگاه تبريز  22  -  

  روزانه  7110  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  9  -  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش و پرورش
  روزانه  7111  رسدانشگاه تربيت مد  15  -  
  روزانه  7112  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  6  -  
  روزانه  7113  دانشگاه تهران  25  -  
  روزانه  7114  دانشگاه رازي كرمانشاه  8  -  
  روزانه  7115  دانشگاه سمنان  11  -  
  روزانه  7116  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  12  -  
  روزانه  7117  دانشگاه شاهرود  15  -  
  روزانه  7118  دانشگاه شهركرد  9  -  
  روزانه  7119  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  15  -  

  روزانه  7120  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  8  -  علوم محيطي كرمان تكنولوژي پيشرفته و المللي علوم و مركز بين مشترك با
  روزانه  7121  دانشگاه شهيد چمران اهواز  22  -  
  روزانه  7122  دانشگاه شيراز  29  -  
  روزانه  7123  تهران-دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور  15  -  
  روزانه  7124  دانشگاه صنعتي اروميه  15  -  
  روزانه  7125  دانشگاه صنعتي اصفهان  35  -  
  روزانه  7126  دانشگاه صنعتي اميركبير  16  -  
  روزانه  7127  دانشگاه صنعتي بابل  10  -  
  روزانه  7128  دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول  5  -  
  روزانه  7129  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  28  -  
  روزانه  7130  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  9  -  
  روزانه  7131  دانشگاه صنعتي شريف  36  -  
  روزانه  7132  دانشگاه صنعتي شيراز  9  -  

  روزانه  7133  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  9  -  شرايط در انتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان-فقط مرد
 )شد التحصيلي درج نخواهد   مدرك فارغ  زمينه تخصص در  ( زمينه تخصصي ديناميك سياالت   

  روزانه  7134  دانشگاه علم و صنعت ايران  16  -  فقط مرد –
 التحـصيلي درج نخواهـد     مـدرك فـارغ    زمينه تخصص در  ( هاي انرژي   زمينه تخصصي سيستم  

  روزانه  7135  دانشگاه علم و صنعت ايران  12  -  فقط مرد – )شد
  )شد رج نخواهدالتحصيلي د مدرك فارغ زمينه تخصص در( زمينه تخصصي علوم حرارتي

  روزانه  7136  دانشگاه علم و صنعت ايران  9  -  فقط مرد -
  روزانه  7137  دانشگاه فردوسي مشهد  25  -  
  روزانه  7138  دانشگاه كاشان  18  -  
  روزانه  7139  رشت-دانشگاه گيالن  12  -  
  روزانه  7140  اردبيل-ردبيليدانشگاه محقق ا  15  -  
  روزانه  7141  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  4  -  
  روزانه  7142  دانشگاه ياسوج  4  -  
  روزانه  7143  دانشگاه يزد  14  -  
  شبانه  7144  دانشگاه اروميه  4  -  
  شبانه  7145  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  
  شبانه  7146  دانشگاه بيرجند  4  -  



 هاي گروه فني و مهندسي   محل                      جداول كد رشته1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه فني و مهندسي  محل جداول كد رشته  110صفحه   3دول شماره ج
 

  )3كد گرايش (تبديل انرژي  – مهندسي مكانيك -1267ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  لتحصي

  دوره

  شبانه  7147  دانشگاه تبريز  10  -  
  شبانه  7148  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  4  -  
  شبانه  7149  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  4  -  
  شبانه  7150  دانشگاه تهران  19  -  

  شبانه  7151  دانشگاه تهران  12  -  هاي آبي گرايش ماشين
  شبانه  7152  دانشگاه رازي كرمانشاه  6  -  
  شبانه  7153  دانشگاه سمنان  6  -  
  شبانه  7154  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  12  -  
  شبانه  7155  دانشگاه شاهرود  10  -  
  شبانه  7156  دانشگاه شهركرد  6  -  
  شبانه  7157  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  8  -  
  شبانه  7158  دانشگاه شهيد چمران اهواز  5  -  
  شبانه  7159  دانشگاه صنعتي اصفهان  24  -  

  شبانه  7160  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  7161  دانشگاه صنعتي اميركبير  12  -  
  شبانه  7162  دانشگاه صنعتي بابل  8  -  
  شبانه  7163  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  14  -  
  شبانه  7164  دانشگاه صنعتي شريف  9  -  

  شبانه  7165   صنعتي مالك اشتردانشگاه  10  -  شرايط در انتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان-فقط مرد
  )دش التحصيلي درج نخواهد مدرك فارغ زمينه تخصص در( زمينه تخصصي ديناميك سياالت

  شبانه  7166  دانشگاه علم و صنعت ايران  5  -  فقط مرد -
 التحـصيلي درج نخواهـد     مـدرك فـارغ    زمينه تخصص در  ( هاي انرژي   زمينه تخصصي سيستم  

  شبانه  7167  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  فقط مرد - )شد
  )شد التحصيلي درج نخواهد مدرك فارغ زمينه تخصص در( زمينه تخصصي علوم حرارتي

  شبانه  7168  و صنعت ايراندانشگاه علم   5  -  فقط مرد -
  شبانه  7169  دانشگاه فردوسي مشهد  19  -  
  شبانه  7170  دانشگاه كاشان  8  -  
  شبانه  7171  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  
  شبانه  7172  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  2  -  
  شبانه  7173  دانشگاه ياسوج  4  -  
  شبانه  7174  دانشگاه يزد  9  -  

  الملل بين  7175  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  38  -  الملل چابهار بين  واحدليمحل تحص
  الملل بين  7176  دانشگاه صنعتي شريف  -  12  شي كرهيجز  واقع دريمهندس  دانشكده علوم وليمحل تحص
  الملل بين  7177  دانشگاه صنعتي شريف  12  -  شي كرهيجز  واقع دريمهندس  دانشكده علوم وليمحل تحص

  )3كد گرايش (اي  مهندسي هسته -1267
  روزانه  7178  دانشگاه اصفهان  4  -  با ضرايب تبديل انرژي-گرايش رآكتور

  روزانه  7179  دانشگاه اصفهان  1  -  با ضرايب تبديل انرژي-اي گرايش گداخت هسته
  روزانه  7180  فهاندانشگاه اص  4  -  شيوه آموزش محور-با ضرايب تبديل انرژي-گرايش راكتور

  روزانه  7181  دانشگاه اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور-با ضرايب تبديل انرژي-اي گرايش گداخت هسته
  روزانه  7182  هشتيدانشگاه شهيد ب  9  -  ي انرژليبا ضرايب تبد-اي گرايش چرخه سوخت هسته

  روزانه  7183  دانشگاه شهيد بهشتي  6  -  ي انرژِليبا ضرايب تبد-گرايش راكتور
  روزانه  7184  دانشگاه شيراز  4  -  با ضرايب تبديل انرژي-گرايش راكتور
  روزانه  7185  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  )فيزيك اي و چارچوب دانشكده مهندسي هسته در( با ضرايب تبديل انرژي-گرايش راكتور

 اي و   چارچوب دانشكده مهندسي هـسته     در( با ضرايب تبديل انرژي    -گرايش كاربرد پرتوها  
  روزانه  7186  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  )فيزيك

اي  چارچوب دانشكده مهندسي هـسته  در( با ضرايب تبديل انرژي -اي گرايش گداخت هسته 
  روزانه  7187  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  )فيزيك و

 يچارچوب ضـوابط دانـشكده مهندسـ       در-ي انرژ لي تبد بيضرا با - راكتور ي مهندس شيگرا
  روزانه  7188  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  اي  هستهيالتحصيلي مهندس مدرك فارغ-يانرژ

  شبانه  7189  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  )فيزيك اي و چارچوب دانشكده مهندسي هسته در( با ضرايب تبديل انرژي-گرايش راكتور
 اي و   چارچوب دانشكده مهندسـي هـسته      در( يبا ضرايب تبديل انرژ   -گرايش كاربرد پرتوها  

  شبانه  7190  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  )فيزيك
اي  چارچوب دانشكده مهندسي هـسته  در( با ضرايب تبديل انرژي -اي گرايش گداخت هسته 

  شبانه  7191  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  )فيزيك و
  )3كد گرايش (هاي انرژي   مهندسي سيستم-1267

  روزانه  7192  )س(دانشگاه الزهرا  -  5  با ضرايب تبديل انرژي -فقط زن
  وزانهر  7193  دانشگاه شاهرود  6  -  با ضرايب تبديل انرژي
  روزانه  7194  تهران-باسپوردانشگاه صنعت آب و برق شهيد ع  10  -  با ضرايب تبديل انرژي
  روزانه  7195  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  15  -  با ضرايب تبديل انرژي

 يچارچوب ضوابط دانشكده مهندسـ     در-ي انرژ لي تبد بيضرا با -ي انرژ يها ستمي س شيگرا
  روزانه  7196  دانشگاه صنعتي شريف  4  -  ي انرژيها ستمي سيالتحصيلي مهندس مدرك فارغ -يانرژ
 يچارچوب ضوابط دانـشكده مهندسـ      در-ي انرژ لي تبد بيضرا با-ي انرژ يها ي فناور شيگرا
  روزانه  7197  دانشگاه صنعتي شريف  4  -  ي انرژيها ستمي سيالتحصيلي  مهندس فارغ مدرك -يانرژ

  شبانه  7198  )س(دانشگاه الزهرا  -  2  با ضرايب تبديل انرژي-فقط زن
  شبانه  7199  دانشگاه شاهرود  4  -  با ضرايب تبديل انرژي
  شبانه  7200  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  با ضرايب تبديل انرژي



 هاي گروه فني و مهندسي   محل                      جداول كد رشته1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه فني و مهندسي  محل جداول كد رشته  111صفحه   3دول شماره ج
 

  )3كد گرايش ( انرژي هاي تمسيس مهندسي -1267ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

 يچارچوب ضوابط دانـشكده مهندسـ      در-ي انرژ لي تبد بيضرا با-ي انرژ يها   سيستم شيگرا
  شبانه  7201  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  ي انرژيها ستمي سيالتحصيلي مهندس مدرك فارغ-يانرژ
 يچارچوب ضوابط دانـشكده مهندسـ      در-ي انرژ لي تبد بيضرا با-ي انرژ يها ي فناور شيگرا
  شبانه  7202  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  ي انرژيها ستمي سيالتحصيلي مهندس مدرك فارغ-يانرژ

  )3كد گرايش (هاي تجديد پذير   مهندسي انرژي-1267
  روزانه  7203  پژوهشگاه موادوانرژي  2  -  يبا ضرايب تبديل انرژ

  روزانه  7204  دانشگاه اصفهان  1  -  يل انرژيبا ضرايب تبد
  روزانه  7205  دانشگاه اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور-با ضرايب تبديل انرژي
  روزانه  7206  دانشگاه تهران  12  -  نيفنون نو  دانشكده علوم وليمحل تحص-با ضرايب تبديل انرژي
  روزانه  7207  تهران-ب و برق شهيد عباسپوردانشگاه صنعت آ  10  -  با ضرايب تبديل انرژي
  شبانه  7208  پژوهشگاه موادوانرژي  1  -  با ضرايب تبديل انرژي
  شبانه  7209  دانشگاه تهران  6  -  نيفنون نو  دانشكده علوم وليمحل تحص-با ضرايب تبديل انرژي

  )4كد گرايش (بيومكانيك  – مهندسي پزشكي -1267
  روزانه  7210  دانشگاه صنعتي اميركبير  11  -  
  روزانه  7211  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  15  -  

  روزانه  7212  دانشگاه علم و صنعت ايران  16  -  فقط مرد
  شبانه  7213  دانشگاه صنعتي اميركبير  8  -  

  شبانه  7214  اندانشگاه علم و صنعت اير  4  -  فقط زن
  )4كد گرايش (مهندسي ورزش  - مهندسي پزشكي-1267

  روزانه  7215  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  بيومكانيك-دسي پزشكيبا ضرايب مهن
  شبانه  7216  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  بيومكانيك-با ضرايب مهندسي پزشكي

  )5كد گرايش (سيستم محركه خودرو  – مهندسي مكانيك -1267
  روزانه  7217  دانشگاه تبريز  6  -  

  روزانه  7218  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  8  -  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش و پرورش
  روزانه  7219  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  

ـ  مكان يالتحـصيلي مهندسـ    مدرك فارغ -)پايسا( شركت مگاموتور  هيبورس ـ س ك،ي  محركـه   ستمي
  روزانه  7220  دانشگاه صنعتي شريف  12  - دفترچه يدرانتها طيشرا-بود آزمون خواهد پذيرش نهايي بر اساس مصاحبه تخصصي و -خودرو

  شبانه  7221  دانشگاه تبريز  4  -  
  شبانه  7222  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  2  -  
  شبانه  7223  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  

  )5كد گرايش (سيستم محركه خودرو  – مهندسي خودرو -1267
  روزانه  7224  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  8  -  سيستم محركه خودرو-با ضرايب مهندسي مكانيك
  روزانه  7225  اندانشگاه علم و صنعت اير  6  -  فقط مرد-سيستم محركه خودرو-با ضرايب مهندسي مكانيك
  شبانه  7226  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  فقط مرد-سيستم محركه خودرو-با ضرايب مهندسي مكانيك

  )5كد گرايش (ساخت خودروهاي نظامي   مهندسي طراحي و-1267
  روزانه  7227  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  4  -   شرايط در انتهاي دفترچه– محل تحصيل شيراز -با ضرايب سيستم محركه خودرو-فقط مرد
  روزانه  7228  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  2  -  شرايط در انتهاي دفترچه -محل تحصيل تهران-با ضرايب سيستم محركه خودرو-فقط مرد
  شبانه  7229  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  4  -  انتهاي دفترچهشرايط در  -محل تحصيل تهران-با ضرايب سيستم محركه خودرو-فقط مرد
  شبانه  7230  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه -محل تحصيل شيراز-با ضرايب سيستم محركه خودرو-فقط مرد

  )6كد گرايش (فرمان  و ترمز هاي تعليق، طراحي سيستم – مهندسي مكانيك -1267
  روزانه  7231  ه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيدانشگا  6  -  
  شبانه  7232  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  

  )6كد گرايش (فرمان  و ترمز هاي تعليق، طراحي سيستم – مهندسي خودرو -1267
  روزانه  7233  دانشگاه علم و صنعت ايران  6  -  فقط مرد-فرمان و ترمز هاي تعليق، طراحي سيستم-با ضرايب مهندسي مكانيك
  شبانه  7234  لم و صنعت ايراندانشگاه ع  2  -  فقط مرد-فرمان و ترمز هاي تعليق، طراحي سيستم-با ضرايب مهندسي مكانيك

  )7كد گرايش (سازه بدنه خودرو  – مهندسي مكانيك -1267
  روزانه  7235  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  
  شبانه  7236  شگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيدان  2  -  

  )7كد گرايش (سازه بدنه خودرو  – مهندسي خودرو -1267
  روزانه  7237  دانشگاه علم و صنعت ايران  6  -  فقط مرد-سازه بدنه خودرو-با ضرايب مهندسي مكانيك
  شبانه  7238  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  فقط مرد-سازه بدنه خودرو-با ضرايب مهندسي مكانيك

  )7كد گرايش (ساخت خودروهاي نظامي   مهندسي طراحي و-1267
  روزانه  7239  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  2  -  شرايط در انتهاي دفترچه – محل تحصيل تهران -با ضرايب سازه بدنه خودرو -فقط مرد
  روزانه  7240  مالك اشتردانشگاه صنعتي   5  -  شرايط در انتهاي دفترچه – محل تحصيل شيراز -با ضرايب سازه بدنه خودرو -فقط مرد
  شبانه  7241  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -   شرايط در انتهاي دفترچه– محل تحصيل شيراز -با ضرايب سازه بدنه خودرو -فقط مرد
  شبانه  7242  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  4  -  شرايط در انتهاي دفترچه – محل تحصيل تهران -با ضرايب سازه بدنه خودرو -فقط مرد

  )8كد گرايش ( مهندسي مكاترونيك -1267
  روزانه  7243  دانشگاه اراك  9  -  
  روزانه  7244  دانشگاه تبريز  8  -  

  روزانه  7245  دانشگاه تهران  6  -  ني دانشكده علوم و فنون نوليمحل تحص
  روزانه  7246  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  6  -  
  روزانه  7247  دانشگاه شاهرود  6  -  
  روزانه  7248  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  
  روزانه  7249  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  11  -  

  روزانه  7250  دانشگاه صنعتي شريف  10  -  محل اجرادانشكده مهندسي مكانيك
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  شبانه  7251  دانشگاه اراك  5  -  
  شبانه  7252  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  7253  اه تهراندانشگ  4  -  ني دانشكده علوم و فنون نوليمحل تحص
  شبانه  7254  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  6  -  
  شبانه  7255  دانشگاه شاهرود  4  -  
  شبانه  7256  بيردانشگاه صنعتي اميرك  4  -  
  شبانه  7257  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  

  شبانه  7258  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  محل اجرادانشكده مهندسي مكانيك
  الملل بين  7259  دانشگاه تهران  12  -  جزيره كيش  واقع دريالملل محل تحصيل واحد بين

  الملل بين  7260  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  38  -  الملل چابهار  واحدبينليمحل تحص
  الملل بين  7261  دانشگاه صنعتي شريف  -  12  شي كرهي واقع در جزي دانشكده علوم و مهندسليمحل تحص
  الملل بين  7262  دانشگاه صنعتي شريف  12  -  شي كرهيجز  واقع دريمهندس نشكده علوم و داليمحل تحص

  )9كد گرايش ( مديريت صنايع چاپ ي كاربردي علم-1267
  غيرانتفاعي  7263  )غيرانتفاعي(مشهد -)ع(دانشگاه امام رضا  7  -   شرايط در انتهاي دفترچه– فقط زن
  غيرانتفاعي  7264  )غيرانتفاعي(مشهد -)ع(دانشگاه امام رضا  12  -   شرايط در انتهاي دفترچه– فقط مرد

  )1كد گرايش (معدني  فرآوري مواد – مهندسي معدن -1268
  روزانه  7265  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  4  -  
  روزانه  7266  دانشگاه تربيت مدرس  10  -  
  روزانه  7267  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  7268  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  8  -  
  روزانه  7269  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  
  روزانه  7270  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  5  -  
  روزانه  7271  دانشگاه كاشان  4  -  
  روزانه  7272  دانشگاه يزد  6  -  
  شبانه  7273  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  5  -  
  شبانه  7274  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  9  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  7275  دانشگاه تهران  2  -  
  هشبان  7276  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  
  شبانه  7277  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  
  شبانه  7278  دانشگاه كاشان  1  -  
  شبانه  7279  دانشگاه يزد  5  -  

  )2كد گرايش (مكانيك سنگ  – مهندسي معدن -1268
  روزانه  7280  ه تربيت مدرسدانشگا  8  -  
  روزانه  7281  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  7282  دانشگاه زنجان  8  -  
  روزانه  7283  دانشگاه شاهرود  5  -  
  روزانه  7284  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  6  -  
  روزانه  7285  دانشگاه صنعتي اصفهان  11  -  
  روزانه  7286  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  
  روزانه  7287  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  4  -  
  روزانه  7288  دانشگاه يزد  6  -  
  شبانه  7289  دانشگاه تهران  1  -  
  شبانه  7290  دانشگاه شاهرود  4  -  
  شبانه  7291  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  
  شبانه  7292  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  

  شبانه  7293  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  7294  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  
  شبانه  7295  دانشگاه يزد  5  -  

  )2كد گرايش (ذير  پ هاي تجديد  مهندسي انرژي-1268
  روزانه  7296  دانشگاه اصفهان  1  -  با ضرايب مكانيك سنگ

  )3كد گرايش (استخراج معدن  – مهندسي معدن -1268
  روزانه  7297  روميهدانشگاه ا  4  -  
  روزانه  7298  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  4  -  
  روزانه  7299  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  

  روزانه  7300  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  گرايش فني اقتصادي
  روزانه  7301  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  7302  دانشگاه شاهرود  14  -  
  روزانه  7303  اهنر كرماندانشگاه شهيد ب  5  -  

  روزانه  7304  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -   زرنديمجتمع آموزش عال
  روزانه  7305  دانشگاه صنعتي اميركبير  8  -  
  روزانه  7306  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  4  -  
  روزانه  7307  دانشگاه كاشان  4  -  
  شبانه  7308  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  7309  قزوين-)ره(لمللي امام خميني ا دانشگاه بين  5  -  
  نهشبا  7310  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  9  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  7311  دانشگاه تهران  1  -  
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  تحصيل

  دوره

  شبانه  7312  دانشگاه شاهرود  9  -  
  شبانه  7313  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  1  -  

  شبانه  7314  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -   زرنديمجتمع آموزش عال
  شبانه  7315  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  
  شبانه  7316  دانشگاه كاشان  1  -  

  )4كد گرايش (اكتشاف معدن  - مهندسي معدن -1268
  روزانه  7317  دانشكده فني مهندسي اراك  9  -  
  روزانه  7318  دانشگاه اروميه  4  -  
  روزانه  7319  دانشگاه بيرجند  16  -  
  روزانه  7320  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  7321  گاه شاهروددانش  11  -  
  روزانه  7322  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  9  -  
  روزانه  7323  دانشگاه صنعتي اصفهان  11  -  
  روزانه  7324  اميركبيردانشگاه صنعتي   11  -  

  روزانه  7325  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  بندرعباس در دانشگاه اميركبير محل تحصيل واحد
  روزانه  7326  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  9  -  
  روزانه  7327  دانشگاه يزد  12  -  
  شبانه  7328  دانشكده فني مهندسي اراك  4  -  
  شبانه  7329  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  7330  دانشگاه بيرجند  4  -  
  شبانه  7331  دانشگاه تهران  1  -  
  شبانه  7332  دانشگاه شاهرود  8  -  
  شبانه  7333  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  
  شبانه  7334  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  

  شبانه  7335  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  حورشيوه آموزش م
  شبانه  7336  دانشگاه صنعتي اميركبير  9  -  

  شبانه  7337  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  بندرعباس در دانشگاه اميركبير محل تحصيل واحد
  شبانه  7338  دانشگاه يزد  8  -  

  )4كد گرايش (ذير  پ هاي تجديد  مهندسي انرژي-1268
  روزانه  7339  دانشگاه اصفهان  1  -  با ضرايب اكتشاف معدن

  )1كد گرايش (مهندسي  انتخاب مواد  شناسايي و- مهندسي مواد-1272
  روزانه  7340  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  2  -  
  روزانه  7341  دانشگاه تبريز  6  -  

  روزانه  7342  دبير شهيد رجاييدانشگاه تربيت   9  -  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش و پرورش
  روزانه  7343  دانشگاه تربيت مدرس  10  -  
  روزانه  7344  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  9  -  
  روزانه  7345  راندانشگاه ته  25  -  
  روزانه  7346  دانشگاه رازي كرمانشاه  14  -  
  روزانه  7347  دانشگاه سمنان  18  -  
  روزانه  7348  نزاهدا-دانشگاه سيستان و بلوچستان  6  -  
  روزانه  7349  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  20  -  
  روزانه  7350  دانشگاه شهيد چمران اهواز  6  -  
  روزانه  7351  دانشگاه شيراز  6  -  
  روزانه  7352  دانشگاه صنعتي اصفهان  20  -  
  روزانه  7353  دانشگاه صنعتي اميركبير  11  -  
  روزانه  7354  دانشگاه صنعتي بابل  9  -  
  روزانه  7355  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  15  -  
  روزانه  7356  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  22  -  
  روزانه  7357  دانشگاه صنعتي شريف  16  -  

  روزانه  7358  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  9  -  شرايط در انتهاي دفترچه - شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان-فقط مرد
  روزانه  7359  ك اشتردانشگاه صنعتي مال  9  -  شرايط در انتهاي دفترچه -محل تحصيل تهران

  روزانه  7360  دانشگاه علم و صنعت ايران  31  -  فقط مرد
  روزانه  7361  دانشگاه فردوسي مشهد  22  -  
  روزانه  7362  دانشگاه يزد  10  -  
  شبانه  7363  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  2  -  
  شبانه  7364  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  8  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  7365  دانشگاه تبريز  1  -  
  شبانه  7366  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  4  -  
  شبانه  7367  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  6  -  
  شبانه  7368  دانشگاه تهران  10  -  
  شبانه  7369  دانشگاه سمنان  6  -  
  شبانه  7370  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  6  -  
  شبانه  7371  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  9  -  
  شبانه  7372  دانشگاه شهيد چمران اهواز  4  -  
  شبانه  7373  دانشگاه شيراز  1  -  
  شبانه  7374  صنعتي اصفهاندانشگاه   16  -  
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  شبانه  7375  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  7376  دانشگاه صنعتي اميركبير  9  -  
  شبانه  7377  دانشگاه صنعتي بابل  5  -  
  شبانه  7378  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  
  شبانه  7379  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  

  شبانه  7380  شگاه صنعتي مالك اشتردان  10  -  شرايط در انتهاي دفترچه- شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان-فقط مرد
  نهشبا  7381  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران

  شبانه  7382  دانشگاه علم و صنعت ايران  6  -  فقط زن
  شبانه  7383  دانشگاه علم و صنعت ايران  6  -  فقط مرد

  شبانه  7384  دانشگاه فردوسي مشهد  12  -  
  شبانه  7385  دانشگاه يزد  6  -  

  )2كد گرايش (شكل دادن فلزات  - مهندسي مواد-1272
  روزانه  7386  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  7387  دانشگاه سمنان  10  -  
  روزانه  7388  دانشگاه شيراز  6  -  
  روزانه  7389  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  5  -  
  روزانه  7390  دانشگاه صنعتي شريف  9  -  

  روزانه  7391  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  9  -  شرايط در انتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان-فقط مرد
  شبانه  7392  دانشگاه تهران  2  -  
  شبانه  7393  دانشگاه سمنان  4  -  
  شبانه  7394  دانشگاه شيراز  1  -  
  شبانه  7395  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  
  شبانه  7396  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  

  شبانه  7397  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط در انتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان-فقط مرد
  )3كد گرايش (جوشكاري  -هندسي مواد م-1272

  روزانه  7398  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  7399  دانشگاه شهيد چمران اهواز  5  -  
  روزانه  7400  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  
  روزانه  7401  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  
  روزانه  7402  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  10  -  
  روزانه  7403  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  
  شبانه  7404  دانشگاه تهران  2  -  
  شبانه  7405  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  7406  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  

  شبانه  7407  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  7408  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  
  شبانه  7409  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  

  )4كد گرايش (استخراج فلزات  - مهندسي مواد-1272
  روزانه  7410  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  7411  دانشگاه صنعتي اصفهان  9  -  
  روزانه  7412  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  
  روزانه  7413  دانشگاه صنعتي شريف  10  -  

  روزانه  7414  دانشگاه علم و صنعت ايران  12  -  فقط مرد
  روزانه  7415  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  شبانه  7416  دانشگاه تهران  2  -  
  شبانه  7417  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  

  شبانه  7418  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  7419  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  
  شبانه  7420  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  
  شبانه  7421  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  

  )5كد گرايش (مواد  حفاظت از خوردگي و - مهندسي مواد-1272
  روزانه  7422  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  6  -  
  روزانه  7423  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  7424  تهراندانشگاه   6  -  
  روزانه  7425  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  
  روزانه  7426  دانشگاه شيراز  6  -  
  روزانه  7427  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  

  روزانه  7428  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  بندرعباس در دانشگاه اميركبير محل تحصيل واحد
  روزانه  7429  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  12  -  
  روزانه  7430  دانشگاه صنعتي شريف  6  -  
  روزانه  7431  دانشگاه صنعتي شيراز  8  -  
  روزانه  7432  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  شبانه  7433  نشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرماندا  5  -  
  شبانه  7434  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  7435  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  
  شبانه  7436  گاه شيرازدانش  1  -  
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  )5كد گرايش (مواد  حفاظت از  خوردگي و- مهندسي مواد-1272ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا گاه نام دانش
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  شبانه  7437  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  
  شبانه  7438  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  7439  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  بندرعباس در دانشگاه اميركبير محل تحصيل واحد

  شبانه  7440  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  
  شبانه  7441  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  

  )6كد گرايش (سراميك  - مهندسي مواد-1272
  روزانه  7442  پژوهشگاه موادوانرژي  12  -  
  روزانه  7443  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  4  -  
  روزانه  7444  دانشگاه تبريز  6  -  
  روزانه  7445  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  7446  دانشگاه شهركرد  8  -  

  روزانه  7447  دانشگاه شيراز  6  -  گرايش الكتروسراميك
  روزانه  7448  دانشگاه صنعتي شريف  6  -  

  هروزان  7449  دانشگاه صنعتي شيراز  5  -  گرايش الكتروسراميك
  روزانه  7450  دانشگاه علم و صنعت ايران  15  -  فقط مرد

  روزانه  7451  دانشگاه مالير  8  -  
  شبانه  7452  پژوهشگاه موادوانرژي  6  -  
  شبانه  7453  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  6  -  
  شبانه  7454  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  10  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  7455  دانشگاه تبريز  4  -  
  شبانه  7456  دانشگاه شهركرد  5  -  

  شبانه  7457  دانشگاه شيراز  1  -  گرايش الكتروسراميك
  شبانه  7458  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  

  شبانه  7459  دانشگاه علم و صنعت ايران  4  -  فقط زن
  شبانه  7460  دانشگاه مالير  8  -  

  )6كد گرايش (مركب   مهندسي مواد-1272
-محل تحصيل تهـران  –با ضرايب سراميك   -فلزي هاي زمينه سراميكي و    گرايش كامپوزيت   روزانه  7461  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5  -

  شبانه  7462  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  8  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  )7كد گرايش (گري  ريخته -مواد مهندسي -1272

  روزانه  7463  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  7465  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  
  روزانه  7466  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  12  -  
  روزانه  7467  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  

  روزانه  7468  دانشگاه علم و صنعت ايران  5  -  فقط مرد
  شبانه  7469  دانشگاه تهران  2  -  
  شبانه  7471  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  

  شبانه  7472  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  7473  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  

  شبانه  7474  دانشگاه علم و صنعت ايران  4  -  فقط مرد
  )8كد گرايش (بيومواد  – مهندسي پزشكي -1272

  روزانه  7475  دانشگاه تهران  12  -  ني دانشكده علوم و فنون نوليمحل تحص
  روزانه  7476  دانشگاه سمنان  4  -  
  روزانه  7477  دانشگاه صنعتي اميركبير  9  -  

  روزانه  7478  دانشگاه علم و صنعت ايران  10  -  فقط مرد
  شبانه  7479  دانشگاه تهران  6  -  ني دانشكده علوم و فنون نوليمحل تحص

  شبانه  7480  دانشگاه سمنان  1  -  
  شبانه  7481  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  

  شبانه  7482   ايراندانشگاه علم و صنعت  2  -  فقط زن
  شبانه  7483  دانشگاه علم و صنعت ايران  3  -  فقط مرد

  )8كد گرايش ( مهندسي بافت -ي پزشكي مهندس-1272
  روزانه  7484  دانشگاه تهران  12  -  ني دانشكده علوم و فنون نوليمحل تحص-بيومواد-با ضرايب مهندسي پزشكي
  روزانه  7485  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  بيومواد-با ضرايب مهندسي پزشكي
  شبانه  7486  دانشگاه تهران  6  -  ني دانشكده علوم و فنون نوليمحل تحص-بيومواد-با ضرايب مهندسي پزشكي
  شبانه  7487  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  بيومواد-با ضرايب مهندسي پزشكي

  )8كد گرايش  (ي پزشكستيز -يمي شي مهندس-1272
  روزانه  7488  دانشگاه تربيت مدرس  8  -   ادومويب-ي پزشكي مهندسبيباضرا

  )1كد گرايش ) (نانوفناوري( نانومواد - مهندسي مواد-1273
  روزانه  7489  پژوهشگاه موادوانرژي  10  -  
  روزانه  7490  دانشگاه تربيت مدرس  12  -   نانومواد-ي عنوان رشته نانو فناوري برارشيپذ
  روزانه  7491  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  6  -  
  روزانه  7492  دانشگاه شيراز  6  -  
  روزانه  7493  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  12  -  
  روزانه  7494  دانشگاه صنعتي شريف  6  -  
  شبانه  7495  پژوهشگاه موادوانرژي  5  -  
  شبانه  7496  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  6  -  
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  )1كد گرايش ) (نانوفناوري( نانومواد - مهندسي مواد-1273ادامه كد 
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  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  شبانه  7497  دانشگاه شيراز  1  -  
  شبانه  7498  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  

  )1كد گرايش ( تجارت الكترونيكي -)IT ( مهندسي فناوري اطالعات-1276
  روزانه  7499  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  
  روزانه  7500  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  10  -  

  روزانه  7501  دانشگاه علم و صنعت ايران  8  -  فقط مرد
  روزانه  7502  دانشگاه قم  10  -  فقط زن
  روزانه  7503  دانشگاه قم  10  -  فقط مرد

  شبانه  7504  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  
  شبانه  7505  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  

  شبانه  7506  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  فقط زن
  شبانه  7507  دانشگاه قم  2  -  فقط زن
  شبانه  7508  دانشگاه قم  2  -  فقط مرد

  غيرانتفاعي  7509  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار  19  -   دفترچهيانتها  درطيشرا .گردد يم برگزار سوئد )Lulea( آ  دانشگاه لوليهمكار  رشته بانيا
  مجازي  7510  دانشگاه شيراز  124  -   آموزش محوروهيش
  مجازي  7511   طوسيدانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين  50  -   آموزش محوروهيش
  مجازي  7512  تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي  50  -   آموزش محوروهيش

  )2كد گرايش (امنيت اطالعات  -)IT ( مهندسي فناوري اطالعات-1276
  روزانه  7513  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  

  روزانه  7514  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  9  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران
  شبانه  7515  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  

  شبانه  7516  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران
  )3كد گرايش (هاي كامپيوتري  شبكه -)IT ( مهندسي فناوري اطالعات-1276

  روزانه  7517  دانشگاه اروميه  4  -  
  روزانه  7518  دانشگاه اصفهان  6  -  

  روزانه  7519  دانشگاه اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  7520  نشگاه صنعتي اميركبيردا  6  -  
  روزانه  7521  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  4  -  
  روزانه  7522  دانشگاه صنعتي شيراز  5  -  

  روزانه  7523  دانشگاه علم و صنعت ايران  7  -  فقط مرد
  روزانه  7524  دانشگاه يزد  9  -  
  شبانه  7525  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  7526  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  

  شبانه  7527  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  فقط زن
  شبانه  7528  دانشگاه يزد  5  -  

  الملل بين  7529  دانشگاه صنعتي شريف  -  12  شي كرهيجز  واقع دريمهندس  دانشكده علوم وليمحل تحص
  الملل بين  7530  دانشگاه صنعتي شريف  12  -  شي كرهيجز  واقع دريمهندس  دانشكده علوم وليمحل تحص

  )4كد گرايش  ()IT ( مهندسي فناوري اطالعات-1276
  روزانه  7531  )س(دانشگاه الزهرا  5  -  فقط زن

  روزانه  7532  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  6  -  
  روزانه  7533  دانشگاه تربيت مدرس  4  -   اطالعاتي تكنولوژيستمهاي سشيگرا
ـ ن شـاغل در     ي كاركنان رسم  هيبورس- اطالعات ي تكنولوژ يستمهاي س شيگرا -ي انتظـام  يروي
  روزانه  7534  دانشگاه تربيت مدرس  2  -   دفترچهي در انتهاطيشرا

  روزانه  7535  دانشگاه تهران  12  -  
  روزانه  7536  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط در انتهاي دفترچه

  روزانه  7537  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  اي رسانه هاي چند سيستم
  روزانه  7538  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  ي سازماني معمارشيگرا

  روزانه  7539  دانشگاه صنعتي اروميه  8  -  
  روزانه  7540  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  گرمسار در دانشگاه اميركبير محل تحصيل واحد

  روزانه  7541  دانشگاه صنعتي شريف  16  -  
  روزانه  7542  دانشگاه صنعتي شريف  1  -   آموزش محوروهيش

  شبانه  7543  )س(دانشگاه الزهرا  2  -  فقط زن
  شبانه  7544  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  6  -  
  شبانه  7545  دانشگاه تهران  4  -  

  شبانه  7546  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  شبانه  7547  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  گرمسار در دانشگاه اميركبير محل تحصيل واحد

  شبانه  7548  دانشگاه صنعتي شريف  4  -  
  شبانه  7549  دانشگاه صنعتي شريف  1  -   آموزش محوروهيش
  پيام نور  7550  )واحد قشم(دانشگاه پيام نور مركز بندرعباس   19  -  

  پيام نور  7551  )واحد قشم(دانشگاه پيام نور مركز بندرعباس   25  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  7552  )غيرانتفاعي(مشهد -)ع(دانشگاه امام رضا  7  -  فقط زن
  غيرانتفاعي  7553  )انتفاعيغير(مشهد -)ع(دانشگاه امام رضا  12  -  فقط مرد

  غيرانتفاعي  7554  )غيرانتفاعي(بابل-دانشگاه علوم و فنون مازندران  19  -  
  مجازي  7555  دانشگاه تربيت مدرس  25  -   آموزش محوروهيش -ارتباطات  اطالعات وي تكنولوژشيگرا
  مجازي  7556  دانشگاه تربيت مدرس  25  -   آموزش محوروهيش - اطالعاتي تكنولوژيستمهاي سشيگرا
  مجازي  7557  دانشگاه شيراز  62  -   آموزش محوروهيش -افزار توليد نرم  طراحي وشيگرا
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  مجازي  7558  دانشگاه شيراز  62  -  شيوه آموزش محور -افزار  نرمديتول  وي طراحشيگرا
  الملل بين  7559  دانشگاه تهران  25  -  جزيره كيش  واقع دريالملل محل تحصيل واحد بين

  الملل بين  7560  رشت-دانشگاه گيالن  25  -  انزلي منطقه آزاد بندر الملل دانشگاه واقع در بين محل تحصيل واحد
  الملل بين  7561  رشت-دانشگاه گيالن  31  -  يملل دانشگاه واقع در منطقه آزاد بندر انزلال  واحد بينلي محل تحص- آموزش محوروهيش

  )4كد گرايش (هاي اطالعات  مديريت سيستم -)IT ( مهندسي فناوري اطالعات-1276
  روزانه  7562  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  با ضرايب مهندسي فناوري اطالعات
  شبانه  7563  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  با ضرايب مهندسي فناوري اطالعات

ــوالد    19  -  ندسي فناوري اطالعاتبا ضرايب مه-ي اطاعاتيستمهاي سيمهندس ــنعتي فــ ــاعي صــ ــسه غيرانتفــ -موســ
  غيرانتفاعي  7564  فوالدشهراصفهان

  مجازي  7565  دانشگاه شيراز  62  -  شيوه آموزش محور-با ضرايب مهندسي فناوري اطالعات
  مجازي  7566  دانشگاه شيراز  62  -   آموزش محوروهيش-يب مهندسي فناوري اطالعاتبا ضرا

  )4كد گرايش ( مهندسي فناوري اطالعات پزشكي -1276
  روزانه  7567  دانشگاه تهران  10  -  تبا ضرايب مهندسي فناوري اطالعا-ني دانشكده علوم و فنون نوليمحل تحص
  شبانه  7568  دانشگاه تهران  9  -  با ضرايب مهندسي فناوري اطالعات-ني دانشكده علوم و فنون نوليمحل تحص

  )1كد گرايش (معماري كامپيوتري  - مهندسي كامپيوتر-1277
  روزانه  7569  دانشگاه اصفهان  8  -  هاي كامپيوتري معماري سيستم
  روزانه  7570  دانشگاه اصفهان  6  -  شيوه آموزش محور-هاي كامپيوتري معماري سيستم

  روزانه  7571  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  7572  دانشگاه تهران  16  -  
  روزانه  7573  دانشگاه رازي كرمانشاه  9  -  
  روزانه  7574  دانشگاه شهيد بهشتي  12  -  

  روزانه  7575  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط زن
  روزانه  7576  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط مرد

  روزانه  7577  دانشگاه صنعتي اميركبير  8  -  
  روزانه  7578  دانشگاه صنعتي شريف  25  -  

  روزانه  7579  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  7580  دانشگاه علم و صنعت ايران  7  -  مردفقط 

  روزانه  7581  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  12  -  هاي كامپيوتري معماري سيستم
  شبانه  7582  دانشگاه تهران  9  -  

  شبانه  7583  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن
  شبانه  7584  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط مرد

  شبانه  7585  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  7586  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  
  شبانه  7587  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  

  شبانه  7588  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  7589  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  فقط زن

  مجازي  7590  )غيرانتفاعي(مشهد -)ع(دانشگاه امام رضا  25  -  فقط زن- آموزش محوروهيش
  مجازي  7591  )غيرانتفاعي(مشهد -)ع(دانشگاه امام رضا  37  -  فقط مرد-موزش محور آوهيش

  مجازي  7592  دانشگاه شهيد بهشتي  50  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  7593  دانشگاه شهيد بهشتي  50  -   آموزش محوروهيش

  )2كد گرايش (هوش مصنوعي  - مهندسي كامپيوتر-1277
  روزانه  7594  دانشگاه اصفهان  8  -  

  روزانه  7595  دانشگاه اصفهان  6  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  7596  )س(دانشگاه الزهرا  5  -  فقط زن

  روزانه  7597  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  
  روزانه  7598  دانشگاه تبريز  5  -  

  روزانه  7599  دانشگاه تربيت معلم تهران  19  -   كرجليمحل تحص
  روزانه  7600  دانشگاه تهران  9  -  گرايش رباتيك

  روزانه  7601  دانشگاه شاهرود  8  -  
  روزانه  7602  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  10  -  
  روزانه  7603  دانشگاه شهيد بهشتي  12  -  
  روزانه  7604  دانشگاه شهيد چمران اهواز  4  -  
  روزانه  7605  دانشگاه شيراز  19  -  

  روزانه  7606  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط زن-رباتيك هوش مصنوعي و
  روزانه  7607  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  فقط مرد-رباتيك هوش مصنوعي و

  روزانه  7608  دانشگاه صنعتي اميركبير  9  -  
  روزانه  7609  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  10  -  
  روزانه  7610  دانشگاه صنعتي شريف  31  -  

  روزانه  7611  ريفدانشگاه صنعتي ش  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  7612  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  9  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران

  روزانه  7613  دانشگاه علم و صنعت ايران  18  -  فقط مرد
  روزانه  7614  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  
  روزانه  7615  دانشگاه كردستان  8  -  
  روزانه  7616  دانشگاه كردستان  8  -   آموزش محوروهيش

  روزانه  7617  دانشگاه يزد  9  -  رباتيك
  شبانه  7618  )س(دانشگاه الزهرا  5  -  فقط زن
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  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  شبانه  7619  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  
  شبانه  7620  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  7621  دانشگاه تهران  1  -  گرايش رباتيك
  شبانه  7622  دانشگاه شاهرود  5  -  
  شبانه  7623  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  7624  دانشگاه شيراز  5  -  

  شبانه  7625  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن
  شبانه  7626  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط مرد

  شبانه  7627  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن-شيوه آموزش محور-رباتيك هوش مصنوعي و
  شبانه  7628  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط مرد-موزش محورشيوه آ-رباتيك هوش مصنوعي و

  شبانه  7629  صنعتي اميركبيردانشگاه   8  -  
  شبانه  7630  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  5  -  
  شبانه  7631  دانشگاه صنعتي شريف  6  -  

  شبانه  7632  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  7633  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران

  شبانه  7634  دانشگاه علم و صنعت ايران  4  -  فقط زن
  شبانه  7635  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  

  هشبان  7636  دانشگاه يزد  6  -  رباتيك
  غيرانتفاعي  7637  ساري-موسسه غيرانتفاعي روزبهان  19  -  
  غيرانتفاعي  7638  تبريز-)ص(موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم  19  -  
  مجازي  7639  )غيرانتفاعي(مشهد -)ع(دانشگاه امام رضا  25  -  فقط زن-موزش محور آوهيش
  مجازي  7640  )غيرانتفاعي(مشهد -)ع(دانشگاه امام رضا  37  -  فقط مرد- آموزش محوروهيش

  )2كد گرايش ( مهندسي رباتيك -1277
  روزانه  7641  دانشگاه صنعتي اميركبير  8  -  با ضرايب هوش مصنوعي
  شبانه  7642  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  با ضرايب هوش مصنوعي

  )3كد گرايش (افزار  نرم - مهندسي كامپيوتر-1277
  روزانه  7643  دانشگاه اراك  10  -  
  روزانه  7644  دانشگاه اصفهان  8  -  

  انهروز  7645  دانشگاه اصفهان  6  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  7646  دانشگاه تبريز  5  -  
  روزانه  7647  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  7648  دانشگاه تهران  19  -  
  روزانه  7649  دانشگاه زنجان  8  -  
  روزانه  7650  دانشگاه شهيد بهشتي  12  -  
  روزانه  7651  دانشگاه شيراز  15  -  

  روزانه  7652  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط زن
  روزانه  7653  اه صنعتي اصفهاندانشگ  3  -  فقط مرد

  روزانه  7654  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  
  روزانه  7655  دانشگاه صنعتي شريف  26  -  

  روزانه  7656  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  7657  دانشگاه صنعتي شيراز  5  -  

  روزانه  7658  دانشگاه علم و صنعت ايران  18  -  فقط مرد
  روزانه  7659  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  
  روزانه  7660  دانشگاه كاشان  5  -  
  روزانه  7661  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  
  شبانه  7662  دانشگاه اراك  5  -  
  شبانه  7663  دانشگاه تبريز  2  -  
  شبانه  7664  دانشگاه تهران  6  -  
  شبانه  7665  دانشگاه شيراز  2  -  
  شبانه  7666  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  

  هشبان  7667  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن-شيوه آموزش محور
  شبانه  7668  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط مرد-شيوه آموزش محور

  شبانه  7669  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  
  شبانه  7670  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  

  شبانه  7671  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  7672  دانشگاه علم و صنعت ايران  3  -  فقط زن

  شبانه  7673  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  شبانه  7674  دانشگاه كاشان  2  -  
  شبانه  7675  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  
  پيام نور  7676  )واحد قشم(دانشگاه پيام نور مركز بندرعباس   19  -  

  پيام نور  7677  )واحد قشم( مركز بندرعباس دانشگاه پيام نور  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  7678  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  

  پيام نور  7679  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  7680  )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران   19  -  

  پيام نور  7681  )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران   25  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  7682  )غيرانتفاعي(مشهد -)ع(دانشگاه امام رضا  7  -  فقط زن
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  غيرانتفاعي  7683  )غيرانتفاعي(مشهد -)ع(دانشگاه امام رضا  12  -  فقط مرد
  غيرانتفاعي  7684  )غيرانتفاعي(اصفهان –دانشگاه شيخ بهايي   19  -  
  غيرانتفاعي  7685  خوزستان- غيرانتفاعي جهاددانشگاهيموسسه  19  -  

  نامه اني پاي به جايوزش گروه آميسو گذراندن دروس مشخص شده از- آموزش محوروهيش  مجازي  7686  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -
  مجازي  7687  )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران   25  -

  مجازي  7688  دانشگاه شهيد بهشتي  50  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  7689  دانشگاه شهيد بهشتي  50  -   آموزش محوروهيش

  مجازي  7690  دانشگاه فردوسي مشهد  62  -  شيوه آموزش محور
  لمللا بين  7691  دانشگاه تهران  25  -  جزيره كيش  واقع دريالملل محل تحصيل واحد بين

  )3كد گرايش  ()IT ( مهندسي فناوري اطالعات-1277
  روزانه  7692  دانشگاه تربيت مدرس  4  -  افزار با ضرايب نرم-هاي تكنولوژي اطالعات گرايش سيستم

  )4كد گرايش (محاسبات  الگوريتم و -وتريكامپ ي مهندس-1277
  روزانه  7693  دانشگاه تهران  12  -  هاي فني تهران محل تحصيل گروه علوم پايه مهندسي دانشكده

  شبانه  7694  دانشگاه تهران  12  -  هاي فني تهران شكدهمحل تحصيل گروه علوم پايه مهندسي دان
  )1كد گرايش (جلوبرندگي  - فضا- مهندسي هوا-1279

  روزانه  7695  دانشگاه سمنان  5  -  
  روزانه  7696  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  
  روزانه  7697  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  
  روزانه  7698  دانشگاه صنعتي شريف  18  -  

  روزانه  7699  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  وزش محورشيوه آم
  روزانه  7700  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  9  -  شرايط در انتهاي دفترچه -محل تحصيل تهران-گرايش موتور موشك -فقط مرد
  روزانه  7701  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  9  -  شرايط در انتهاي دفترچه- شاهين شهر- اصفهانمحل تحصيل -فقط مرد
  روزانه  7702  دانشگاه علم و صنعت ايران  10  -  فقط مرد

  روزانه  7703  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  شبانه  7704  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  
  شبانه  7705  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  
  شبانه  7706  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  

  شبانه  7707  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  7708  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-موشك گرايش موتور-فقط مرد
  شبانه  7709  الك اشتردانشگاه صنعتي م  10  -  شرايط در انتهاي دفترچه- شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان-فقط مرد

  شبانه  7710  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  
  )2كد گرايش (مكانيك پرواز  - فضا- مهندسي هوا-1279

  روزانه  7711  دانشگاه صنعتي اميركبير  8  -  
  روزانه  7712  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  8  -  

  روزانه  7713  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  7714  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  4  -  
  روزانه  7715  دانشگاه صنعتي شريف  15  -  

  روزانه  7716  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  7717  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  
  شبانه  7718  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  
  شبانه  7719  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  1  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  7720  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  

  )2كد گرايش (كنترل  هاي هدايت و  سيستم-1279
  روزانه  7721  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  6  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-با ضرايب مكانيك پرواز
  شبانه  7722  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  4  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران-با ضرايب مكانيك پرواز

  )3كد گرايش (هاي هوايي  سازه - فضا- مهندسي هوا-1279
  روزانه  7723  )ع(دانشگاه امام حسين   19  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط مرد

  روزانه  7724  دانشگاه تبريز  5  -  
  روزانه  7725  ت مدرسدانشگاه تربي  6  -  
  روزانه  7726  دانشگاه تهران  12  -  
  روزانه  7727  دانشگاه صنعتي اميركبير  8  -  
  روزانه  7728  ن طوسيدانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدي  8  -  

  روزانه  7729  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  7730  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  5  -  
  روزانه  7731  دانشگاه صنعتي شريف  22  -  

  روزانه  7732  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  7733  مالك اشتردانشگاه صنعتي   9  -  شرايط در انتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان-فقط مرد

  روزانه  7734  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  9  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران
  روزانه  7735  دانشگاه علم و صنعت ايران  10  -  فقط مرد

  روزانه  7736  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  شبانه  7737  دانشگاه تبريز  1  -  
  شبانه  7738  دانشگاه تهران  6  -  
  شبانه  7739  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  
  شبانه  7740  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  
  شبانه  7741  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  1  -   آموزش محوروهيش
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  )3كد گرايش (هاي هوايي  سازه - فضا- مهندسي هوا-1279ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  شبانه  7742  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  
  شبانه  7743  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط در انتهاي دفترچه-شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان-فقط مرد

  شبانه  7744  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران
  شبانه  7745  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  

  )4كد گرايش (اميك آئرودين - فضا- مهندسي هوا-1279
  روزانه  7746  )ع( امام حسين دانشگاه  19  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط مرد

  روزانه  7747  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  7748  دانشگاه تهران  12  -  
  روزانه  7749  دانشگاه شيراز  6  -  
  روزانه  7750  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  
  روزانه  7751  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  
  روزانه  7752  دانشگاه صنعتي شريف  11  -  

  روزانه  7753  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  7754  دانشگاه صنعتي شيراز  6  -  

  روزانه  7755  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  9  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران
  روزانه  7756  دانشگاه علم و صنعت ايران  10  -  فقط مرد

  روزانه  7757  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  شبانه  7758  دانشگاه تهران  6  -  
  شبانه  7759  دانشگاه شيراز  2  -  
  شبانه  7760  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  
  شبانه  7761   صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيدانشگاه  2  -  
  شبانه  7762  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  

  شبانه  7763  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  7764  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران

  شبانه  7765  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  
  )5كد گرايش (هاي پروازي  صالحيت سوانح هوايي و - فضا- مهندسي هوا-1279

  نهروزا  7766  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري  5  -   دفترچهي در انتهاطيشرا - فقط مرد-هاي ذينفع بورسيه سازمان
ـ انجام مصاحبه منوط بـه ارا     - فقط مرد  -بورسيه نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران        هي

  روزانه  7767  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري  5  -   دفترچهي در انتهاطيشرا-باشد يموافقت نامه از ارگان بورس دهنده م
  شبانه  7768  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري  6  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط مرد

  )6كد گرايش ( فضا - مهندسي هوا-1279
  روزانه  7769  پژوهشگاه هوا فضا  15  -  گرايش مهندسي فضايي
  روزانه  7770  تيدانشگاه شهيد بهش  10  -  گرايش مهندسي فضايي

  روزانه  7771  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  كنترل و  پروازكينامي دشيگرا
  روزانه  7772  يركبيردانشگاه صنعتي ام  8  -   دفترچهيانتها  درطيشرا- بورسيه سازمان فضايي ايران-گرايش مهندسي فضايي
  روزانه  7773  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  8  -  گرايش مهندسي فضايي
  روزانه  7774  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش مهندسي فضايي

  روزانه  7775  دانشگاه صنعتي شريف  8  -  يي فضاي مهندسشيگرا
  روزانه  7776  دانشگاه صنعتي شريف  2  -   آموزش محوروهي ش-يي فضاي مهندسشيگرا

  روزانه  7777  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  9  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران -گرايش مهندسي فضايي
  شبانه  7778  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2  -  گرايش مهندسي فضايي

  شبانه  7779  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  1  -   آموزش محوروهي ش-يي فضاي مهندسشيگرا
  شبانه  7780  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران -هندسي فضاييگرايش م

  )1كد گرايش ( تكنولوژي نساجي - مهندسي نساجي -1283
  روزانه  7781  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  فقط زن
  روزانه  7782  دانشگاه صنعتي اصفهان  10  -  فقط مرد

  روزانه  7783  دانشگاه صنعتي اميركبير  12  -  
  روزانه  7784  دانشگاه يزد  18  -  

  شبانه  7785  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط زن
  شبانه  7786  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  فقط مرد

  شبانه  7787  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط زن-شيوه آموزش محور
  شبانه  7788  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  فقط مرد-شيوه آموزش محور

  شبانه  7789  دانشگاه صنعتي اميركبير  9  -  
  شبانه  7790  دانشگاه يزد  11  -  

  )1كد گرايش ( مهندسي ساختارهاي نانو ليفي -1283
  روزانه  7791  دانشگاه صنعتي اميركبير  9  -  تكنولوژي نساجي-با ضرايب مهندسي نساجي
  شبانه  7792  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  تكنولوژي نساجي-با ضرايب مهندسي نساجي

  )1كد گرايش (علوم الياف   شيمي نساجي و- مهندسي نساجي -1284
  روزانه  7793  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  فقط زن-گرايش الياف پليمري
  روزانه  7794  فهاندانشگاه صنعتي اص  8  -  فقط مرد-گرايش الياف پليمري
  روزانه  7795  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط زن-گرايش شيمي نساجي
  روزانه  7796  دانشگاه صنعتي اصفهان  7  -  فقط مرد-گرايش شيمي نساجي

  روزانه  7797  دانشگاه صنعتي اميركبير  12  -  
  روزانه  7798  رشت-دانشگاه گيالن  18  -  

  شبانه  7799  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن-گرايش الياف پليمري
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  يل محل تحصمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  شبانه  7800  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  فقط مرد-گرايش الياف پليمري
  شبانه  7801  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن-گرايش شيمي نساجي
  شبانه  7802  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  فقط مرد-گرايش شيمي نساجي
  شبانه  7803  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن-شيوه آموزش محور-گرايش الياف پليمري
  شبانه  7804  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط مرد-شيوه آموزش محور-گرايش الياف پليمري
  شبانه  7805  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن-شيوه آموزش محور-گرايش شيمي نساجي

  شبانه  7806  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  فقط مرد-شيوه آموزش محور-يش شيمي نساجيگرا
  شبانه  7807  دانشگاه صنعتي اميركبير  9  -  
  شبانه  7808  رشت-دانشگاه گيالن  8  -  

  )1كد گرايش ( بيوتكنولوژي - مهندسي شيمي -1285
  روزانه  7809   اصفهاندانشگاه  16  -  

  روزانه  7810  دانشگاه اصفهان  6  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  7811  دانشگاه تربيت مدرس  12  -  
  روزانه  7812  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  7813  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  
  روزانه  7814  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  9  -  
  روزانه  7815  دانشگاه صنعتي شريف  9  -  

  روزانه  7816  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  9  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران
  روزانه  7817  دانشگاه علم و صنعت ايران  8  -  فقط مرد

  شبانه  7818  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  7819  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  
  شبانه  7820  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  

  شبانه  7821  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران
  شبانه  7822  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  فقط زن

  )2كد گرايش ( مهندسي داروسازي -1285
  روزانه  7823  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  7824  دانشگاه تهران  2  -  

  )1كد گرايش (صنايع رنگ  - مهندسي پليمر-1286
  روزانه  7825  يركبيردانشگاه صنعتي ام  10  -  
  شبانه  7826  دانشگاه صنعتي اميركبير  9  -  

  )1كد گرايش (نايع رنگ ص - مهندسي رنگ-1286
  روزانه  7827  تهران-وهشكده صنايع رنگپژ  12  -  صنايع رنگ-با ضرايب مهندسي پليمر

  روزانه  7828  تهران-پژوهشكده صنايع رنگ  9  -   عنوان رشته مهندسي علوم و فنĤوري چاپي برارشيپذ
  )1كد گرايش ( مهندسي طراحي محيط زيست -1287

  روزانه  7829  دانشگاه تهران  10  -  
  شبانه  7830  دانشگاه تهران  12  -  

  )1كد گرايش ( مديريت صنايع نساجي - مهندسي نساجي -1288
  روزانه  7831  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  
  شبانه  7832  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  

  )1كد گرايش (انتقال گاز   مهندسي فراوري و-1289
  روزانه  7833  نشگاه تهراندا  12  -  

  روزانه  7834  دانشگاه صنعت نفت  19  -  محل تحصيل اهواز
  شبانه  7835  دانشگاه تهران  6  -  

  )1كد گرايش (اتوماسيون درصنايع نفت   مهندسي ابزاردقيق و-1290
  روزانه  7836  دانشگاه صنعت نفت  15  -  محل تحصيل اهواز
  مجازي  7837  دانشگاه شيراز  100  -  شيوه آموزش محور

  )1كد گرايش (بازرسي فني   مهندسي ايمني و-1292
  روزانه  7838  تهران-دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور  10  -  

  روزانه  7839  دانشگاه صنعت نفت  19  -  محل تحصيل آبادان
  )1 گرايش كد) (HSE (محيط زيست ايمني و  بهداشت،-يمي شي مهندس-1293

  روزانه  7840  دانشگاه صنعت نفت  19  -  محل تحصيل آبادان
  )1 گرايش كد) (HSE (محيط زيست  ايمني، بهداشت و-1293

  روزانه  7841  دانشگاه تهران  6  -  محيط زيست  بهداشت،ايمني و-يمي شي مهندسبيضرا با
  شبانه  7842  دانشگاه تهران  21  -  محيط زيست  بهداشت،ايمني و-يمي شي مهندسبيضرا با

  )1 گرايش كد) (HSE (محيط زيست  بهداشت، ايمني وي مهندس-1293
  روزانه  7843  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  ط زيستمحي ايمني و  بهداشت،-يمي شي مهندسبيضرا با
  شبانه  7844  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  محيط زيست ايمني و  بهداشت،-يمي شي مهندسبيضرا با
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  هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه كشاورزي  محلكد رشته -4جدول شماره 
  )1كد گرايش (آبخيزداري  - مهندسي منابع طبيعي -1301

ظرفيت پذيرش 
  مالحظات  نيمسال

  اول  دوم
   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 

  كد
 محل
  تحصيل

  دوره

  روزانه  8001  دانشگاه اروميه  2  -  
  روزانه  8002  دانشگاه تربيت مدرس  9  -  علوم دريايي شهرستان نور محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي و

  روزانه  8003  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  روزانه  8004  دانشگاه زابل  8  -  
  روزانه  8005  دانشگاه شهركرد  5  -  

  روزانه  8006  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن
  روزانه  8007  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  فقط مرد

  روزانه  8008  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  12  -  
  روزانه  8009  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  12  -  
  روزانه  8010  دانشگاه كاشان  4  -  
  روزانه  8011  آباد خرم-دانشگاه لرستان  6  -  
  روزانه  8012  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  8  -  
  روزانه  8013  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  5  -  
  روزانه  8014  دانشگاه يزد  12  -  
  شبانه  8015  دانشگاه اروميه  1  -  

  شبانه  8016  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  8017  دانشگاه زابل  5  -  
  شبانه  8018  دانشگاه شهركرد  4  -  
  شبانه  8019  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  

  شبانه  8020  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  8021  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  9  -  
  شبانه  8022  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  
  شبانه  8023  دانشگاه كاشان  1  -  
  شبانه  8024  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  2  -  
  شبانه  8025  دانشگاه يزد  9  -  

  )2كد گرايش (مرتعداري  - مهندسي منابع طبيعي -1301
  روزانه  8026  دانشگاه بيرجند  11  -  

  روزانه  8027  دانشگاه تربيت مدرس  10  -  علوم دريايي شهرستان نور محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي و
  روزانه  8028  دانشگاه تهران  4  -  ل تحصيل دانشكده كشاورزي كرجمح
  روزانه  8029  گاه زابلدانش  8  -  
  روزانه  8030  دانشگاه شهركرد  5  -  

  روزانه  8031  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  زنفقط 
  روزانه  8032  صفهاندانشگاه صنعتي ا  7  -  فقط مرد

  روزانه  8033  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  8  -  
  روزانه  8034  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  16  -  
  روزانه  8035  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  
  روزانه  8036  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  8  -  
  روزانه  8037  مجتمع آموزش عالي گنبد  5  -  

  شبانه  8038  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  8039  دانشگاه زابل  5  -  
  شبانه  8040  دانشگاه شهركرد  4  -  

  شبانه  8041  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن
  شبانه  8042  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط مرد

  شبانه  8043  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  8044  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  5  -  
  شبانه  8045  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  
  شبانه  8046  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  شبانه  8047  مجتمع آموزش عالي گنبد  5  -  

  )1 گرايش كد(زهكشي  آبياري و - مهندسي كشاورزي -1302
  روزانه  8048  دانشگاه اروميه  6  -  
  روزانه  8049  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  12  -  
  روزانه  8050  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  4  -  
  روزانه  8051  دانشگاه تبريز  4  -  

  روزانه  8052  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  كرج-اتوبان تهران محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع در
  روزانه  8053  دانشگاه تهران  6  -  پاكدشت محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع در
  روزانه  8054  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  8055  دانشگاه رازي كرمانشاه  5  -  
  روزانه  8056  دانشگاه زابل  12  -  
  روزانه  8057  دانشگاه زنجان  11  -  
  روزانه  8058  دانشگاه شهركرد  8  -  
  روزانه  8059  دانشگاه شهيد چمران اهواز  16  -  
  روزانه  8060  دانشگاه شيراز  19  -  

  روزانه  8061  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط زن
  روزانه  8062  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  فقط مرد

  روزانه  8063  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  8  -  
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  )1ش كد گراي(زهكشي  آبياري و - مهندسي كشاورزي -1302ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  8064  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  10  -  
  روزانه  8065  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  5  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  8066  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  
  روزانه  8067  دانشگاه كردستان  5  -  
  روزانه  8068  رشت-دانشگاه گيالن  14  -  
  شبانه  8069  گاه اروميهدانش  2  -  
  شبانه  8070  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  15  -  
  شبانه  8071  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  5  -  
  شبانه  8072  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  9  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  8073  دانشگاه تبريز  1  -  

  شبانه  8074  دانشگاه تهران  4  -  منابع طبيعي كرج دانشكده كشاورزي و
  شبانه  8075  دانشگاه تهران  6  -  پاكدشت محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع در

  شبانه  8076  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  
  شبانه  8077  دانشگاه زابل  9  -  
  شبانه  8078  دانشگاه زنجان  4  -  
  بانهش  8079  دانشگاه شهركرد  5  -  
  شبانه  8080  دانشگاه شهيد چمران اهواز  4  -  
  شبانه  8081  دانشگاه شيراز  4  -  

  شبانه  8082  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن
  شبانه  8083  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط مرد

  شبانه  8084  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن-شيوه آموزش محور
  شبانه  8085  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -   مردفقط-شيوه آموزش محور

  شبانه  8086  و منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي   5  -  
  شبانه  8087  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  
  شبانه  8088  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  
  شبانه  8089  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  

  ورينيمه حض  8090  دانشگاه اروميه  12  -  آموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه محل تحصيل مركز
  )2كد گرايش (هاي آبي  سازه – مهندسي كشاورزي -1302

  روزانه  8091  دانشگاه اروميه  6  -  
  روزانه  8092  دانشگاه تبريز  5  -  

  روزانه  8093  دانشگاه تربيت مدرس  10  -  كرج-اتوبان تهران محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع در
  روزانه  8094  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  8095  دانشگاه زابل  4  -  
  روزانه  8096  دانشگاه شهركرد  5  -  
  روزانه  8097  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  11  -  
  روزانه  8098  دانشگاه شهيد چمران اهواز  8  -  
  روزانه  8099  دانشگاه شيراز  9  -  

  روزانه  8100  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن
  روزانه  8101  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  فقط مرد

  روزانه  8102   ساريدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  10  -  
  روزانه  8103  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  6  -  
  شبانه  8104  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  8105  زدانشگاه تبري  2  -  

  شبانه  8106  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  8107  دانشگاه زابل  4  -  
  شبانه  8108  دانشگاه شهركرد  2  -  
  شبانه  8109  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  9  -  
  شبانه  8110  دانشگاه شهيد چمران اهواز  8  -  
  شبانه  8111  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  8112  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن
  شبانه  8113  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط مرد

  شبانه  8114  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  8115  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  5  -  
  شبانه  8116  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  
  شبانه  8117  دانشگاه فردوسي مشهد  12  -  

  ه حضورينيم  8118  دانشگاه اروميه  12  -  آموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه محل تحصيل مركز
  )3كد گرايش (مهندسي منابع آب  - مهندسي كشاورزي -1302

  روزانه  8119  دانشگاه اروميه  5  -  
  روزانه  8120  دانشگاه بيرجند  11  -  
  روزانه  8121  دانشگاه تبريز  8  -  

  روزانه  8122  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  كرج-اتوبان تهران محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع در
  روزانه  8123  دانشگاه تهران  6  -  پاكدشت شكده ابوريحان واقع درمحل تحصيل دان

  روزانه  8124  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  روزانه  8125  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  
  روزانه  8126  دانشگاه زابل  10  -  
  روزانه  8127  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  9  -  
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  )3كد گرايش (مهندسي منابع آب  - مهندسي كشاورزي -1302ادامه كد 
 ظرفيت پذيرش

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  8128  دانشگاه شهيد چمران اهواز  6  -  محل برگزاري دانشكده مهندسي علوم آب
  روزانه  8129  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4  -  

  روزانه  8130  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  5  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  8131  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  
  شبانه  8132  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  8133  دانشگاه بيرجند  1  -  
  شبانه  8134  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  8135  دانشگاه تهران  6  -  پاكدشت محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع در
  شبانه  8136  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  شبانه  8137  دانشگاه زابل  6  -  
  شبانه  8138  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  8  -  

  شبانه  8139  دانشگاه شهيد چمران اهواز  1  -  محل برگزاري دانشكده مهندسي علوم آب
  شبانه  8140  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  
  شبانه  8141  مشهددانشگاه فردوسي   4  -  

  نيمه حضوري  8142  دانشگاه اروميه  12  -  آموزشهاي نيمه حضوري دانشگاه محل تحصيل مركز
  )1كد گرايش (اصالح نباتات  - مهندسي كشاورزي -1303

  روزانه  8143  دانشگاه اروميه  5  -  
  روزانه  8144  دانشگاه ايالم  5  -  
  روزانه  8145  دانشگاه تبريز  15  -  
  روزانه  8146  ميلي صنعتي كرماندانشگاه تحصيالت تك  8  -  

  روزانه  8147  دانشگاه تربيت مدرس  10  -  كرج-اتوبان تهران محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع در
  روزانه  8148  ه تهراندانشگا  6  -  پاكدشت محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع در
  روزانه  8149  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  8150  دانشگاه رازي كرمانشاه  6  -  
  روزانه  8151  دانشگاه زابل  8  -  
  روزانه  8152  دانشگاه زنجان  10  -  
  روزانه  8153  دانشگاه شهركرد  6  -  
  روزانه  8154  دانشگاه شهيد چمران اهواز  5  -  
  روزانه  8155  دانشگاه شيراز  11  -  

  روزانه  8156  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  فقط زن
  روزانه  8157  دانشگاه صنعتي اصفهان  9  -  فقط مرد

  روزانه  8158  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  12  -  
  روزانه  8159  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  8  -  
  روزانه  8160  رشت-دانشگاه گيالن  9  -  
  روزانه  8161  آباد خرم-دانشگاه لرستان  5  -  
  روزانه  8162  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  16  -  
  روزانه  8163  رفسنجان-)عج(انشگاه وليعصرد  5  -  
  شبانه  8164  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  8165  دانشگاه ايالم  4  -  
  شبانه  8166  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  15  -  
  شبانه  8167  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  2  -  
  شبانه  8168  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  10  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  8169  دانشگاه تبريز  6  -  
  شبانه  8170  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  8  -  

  شبانه  8171  دانشگاه تهران  6  -  پاكدشتر محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع د
  شبانه  8172  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  شبانه  8173  دانشگاه رازي كرمانشاه  6  -  
  شبانه  8174  دانشگاه زابل  8  -  
  شبانه  8175  دانشگاه زنجان  2  -  
  شبانه  8176  دانشگاه شهركرد  4  -  
  شبانه  8177  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  12  -  
  شبانه  8178  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  8179  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  8180  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط زن
  شبانه  8181  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  فقط مرد

  شبانه  8182  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن-شيوه آموزش محور
  شبانه  8183  صفهاندانشگاه صنعتي ا  1  -  فقط مرد-شيوه آموزش محور

  شبانه  8184  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  2  -  
  شبانه  8185  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  
  شبانه  8186  دانشگاه فردوسي مشهد  9  -  
  شبانه  8187  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  
  شبانه  8188  دانشگاه ياسوج  11  -  
  پيام نور  8189  م نور مركز مشهددانشگاه پيا  19  -  

  پيام نور  8190  دانشگاه پيام نور مركز مشهد  25  -  شيوه آموزش محور
  )2كد گرايش (زراعت  - مهندسي كشاورزي -1303

  روزانه  8191  دانشگاه اروميه  8  -  
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  هاي گروه كشاورزي  محل جداول كد رشته  126صفحه   4جدول شماره 
 

  )2كد گرايش (زراعت  - مهندسي كشاورزي -1303ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالي يانام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  8192  دانشگاه ايالم  8  -  
  روزانه  8193  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  8  -  
  روزانه  8194  دانشگاه بيرجند  8  -  
  روزانه  8195  دانشگاه تبريز  10  -  

  روزانه  8196  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  كرج-اتوبان تهران محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع در
  روزانه  8197  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  4  -  

  روزانه  8198  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  روزانه  8199  دانشگاه رازي كرمانشاه  6  -  
  روزانه  8200  دانشگاه زابل  12  -  
  روزانه  8201  دانشگاه زنجان  19  -  

  روزانه  8202  دانشگاه شاهد  9  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  روزانه  8203  دانشگاه شاهرود  14  -  كيلومتري شاهرود 7 محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در

  روزانه  8204  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  12  -  
  روزانه  8205  دانشگاه شهيد چمران اهواز  9  -  
  روزانه  8206  دانشگاه شيراز  9  -  

  روزانه  8207  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط زن
  روزانه  8208  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  فقط مرد

-منابع طبيعي رامـين    دانشگاه علوم كشاورزي و     19  -  
  روزانه  8209  مالثاني اهواز

  روزانه  8210  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  10  -  
  روزانه  8211  گاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گر  14  -  
  روزانه  8212  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  روزانه  8213  دانشگاه كردستان  10  -  
  روزانه  8214  رشت-دانشگاه گيالن  11  -  
  روزانه  8215  آباد خرم-دانشگاه لرستان  11  -  
  روزانه  8216  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  19  -  
  روزانه  8217  رفسنجان-)عج(دانشگاه وليعصر  12  -  
  روزانه  8218  دانشگاه ياسوج  11  -  
  شبانه  8219  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  8220  دانشگاه ايالم  8  -  
  شبانه  8221  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  
  شبانه  8222  دانشگاه بيرجند  1  -  
  شبانه  8223  دانشگاه تبريز  5  -  
  شبانه  8224  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  1  -  

  شبانه  8225  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  8226  دانشگاه رازي كرمانشاه  5  -  
  شبانه  8227  دانشگاه زابل  8  -  
  شبانه  8228  دانشگاه زنجان  5  -  

  شبانه  8229  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  شبانه  8230  دانشگاه شاهرود  9  -  كيلومتري شاهرود 7 محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در

  شبانه  8231  دانشگاه شهركرد  9  -  
  شبانه  8232  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  12  -  
  شبانه  8233  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  8234  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن
  شبانه  8235  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط مرد

  شبانه  8236  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  8237  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  5  -  
  شبانه  8238  ورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشا  1  -  
  شبانه  8239  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  
  شبانه  8240  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  
  شبانه  8241  هدانشگاه مراغ  11  -  
  شبانه  8242  دانشگاه ياسوج  6  -  
  پيام نور  8243  )واحد كرج(دانشگاه پيام نور مركز تهران   19  -  

  پيام نور  8244  )واحد كرج(انشگاه پيام نور مركز تهران د  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  8245  دانشگاه پيام نور مركز زاهدان  19  -  

  پيام نور  8246  دانشگاه پيام نور مركز زاهدان  25  -  شيوه آموزش محور
  )3كد گرايش (تكنولوژي بذر   علوم و-1303

  روزانه  8247  دانشگاه بيرجند  6  -  
  روزانه  8248  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  8249  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  8  -  
  هشبان  8250  دانشگاه بيرجند  1  -  

  شبانه  8251  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  )4كد گرايش ) (اگرواكولوژي( اكولوژيك - كشاورزي-1303

  وزانهر  8252  دانشگاه بيرجند  6  -  
  روزانه  8253  دانشگاه رازي كرمانشاه  6  -  
  روزانه  8254  دانشگاه زابل  12  -  
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  )4كد گرايش ) (اگرواكولوژي( اكولوژيك - كشاورزي-1303ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  8255  دانشگاه شاهرود  12  -  كيلومتري شاهرود 7 محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در
  روزانه  8256  دانشگاه شهركرد  10  -  
  روزانه  8257  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  
  روزانه  8258  دانشگاه شهيد چمران اهواز  5  -  
  روزانه  8259  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  5  -  
  روزانه  8260  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  روزانه  8261  مجتمع آموزش عالي گنبد  8  -  
  شبانه  8262  دانشگاه بيرجند  1  -  
  شبانه  8263  اه زابلدانشگ  8  -  

  شبانه  8264  دانشگاه شاهرود  8  -  كيلومتري شاهرود 7 محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در
  شبانه  8265  دانشگاه شهركرد  6  -  
  شبانه  8266  دانشگاه شهيد بهشتي  5  -  
  شبانه  8267  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  
  شبانه  8268  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  
  شبانه  8269  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  
  شبانه  8270  مجتمع آموزش عالي گنبد  4  -  

  )1كد گرايش (كشاورزي  اقتصاد – مهندسي كشاورزي -1304
  روزانه  8271  دانشگاه اروميه  2  -  
  روزانه  8272  دانشگاه تبريز  8  -  

  روزانه  8273  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  كرج-اتوبان تهران محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع در
  روزانه  8274  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش توليد و بازاريابي 

  روزانه  8275  دانشگاه زابل  10  -  
  روزانه  8276  زاهدان-تان و بلوچستاندانشگاه سيس  15  -  
  روزانه  8277  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  9  -  
  روزانه  8278  دانشگاه شيراز  9  -  

  روزانه  8279  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  توسعه روستايي گرايش سياست و
  انهروز  8280  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  كشاورزي توليد گرايش مديريت و

  روزانه  8281  آباد خرم-دانشگاه لرستان  5  -  
  شبانه  8282  دانشگاه اروميه  1  -  
  شبانه  8283  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  8284  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش توليد و بازاريابي 
  شبانه  8285  دانشگاه زابل  6  -  
  شبانه  8286  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  12  -  
  شبانه  8287  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  6  -  
  شبانه  8288  دانشگاه شيراز  1  -  
  شبانه  8289  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  5  -  
  شبانه  8290  بيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع ط  15  -  
  شبانه  8291  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  5  -   آموزش محوروهيش

  شبانه  8292  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  توسعه روستايي گرايش سياست و
  شبانه  8293  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  كشاورزي توليد گرايش مديريت و

  شبانه  8294  دانشگاه كردستان  10  -  
  پيام نور  8295  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  

  پيام نور  8296  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  8297  )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران   19  -  
  پيام نور  8298  )واحد كرج(دانشگاه پيام نور مركز تهران   19  -  

  پيام نور  8299  )واحد كرج(دانشگاه پيام نور مركز تهران   25  -  شيوه آموزش محور
  مجازي  8300  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  نامه اني پاي به جاي گروه آموزشيسو گذراندن دروس مشخص شده از- آموزش محوروهيش

  الملل بين  8301  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  50  -  الملل چابهار بين واحد ليمحل تحص
  )1كد گرايش (علوم باغباني  - مهندسي كشاورزي -1305

  روزانه  8302  دانشگاه اروميه  4  -  اي نوشابه اي و گرايش گياهان دارويي ادويه
  روزانه  8303  دانشگاه اروميه  9  -  كاري گرايش ميوه

  روزانه  8304  دانشگاه ايالم  5  -  
  روزانه  8305  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  1  -  ي كاري سبزشيگرا
  روزانه  8306  انهمد-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  ي كاروهي مشيگرا

  روزانه  8307  دانشگاه تبريز  8  -  گرايش سبزي كاري
  روزانه  8308  دانشگاه تبريز  5  -  گياهان زينتي گرايش گل و

  روزانه  8309  دانشگاه تبريز  5  -  گرايش ميوه كاري
  روزانه  8310  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  رجك-اتوبان تهران محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع در- كارييگرايش سبز

  روزانه  8311  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  محل تحصيل واقع دراتوبان تهران كرج-ينتيگرايش گياهان ز
  روزانه  8312  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  كرج-اتوبان تهران واقع درمحل تحصيل دانشكده كشاورزي -ي كاروهي مشيگرا

  روزانه  8313  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-اصالح درختان ميوه گرايش فيزيولوژي و
  روزانه  8314  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گياهان زينتي اصالح گل و وژي وگرايش فيزيول

  روزانه  8315  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش گياهان دارويي و ادويه اي
  روزانه  8316  دانشگاه خليج فارس بوشهر  9  -   واقع در حومه شهر برازجاني دانشكده كشاورزليمحل تحص- ي كاروهي مشيگرا

  روزانه  8317  دانشگاه زابل  8  -  اي نوشابه اي و ادويه گرايش گياهان دارويي،
  روزانه  8318  دانشگاه زنجان  4  -  گرايش گياهان زينتي
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  )1كد گرايش (علوم باغباني  - مهندسي كشاورزي -1305ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  8319  دانشگاه زنجان  11  -  گرايش ميوه كاري
  روزانه  8320  دانشگاه زنجان  2  -  ي كاري سبزشيگرا
  روزانه  8321  دانشگاه زنجان  2  -  يي دارواهاني گشيگرا

  روزانه  8322  دانشگاه شهركرد  2  -  
  روزانه  8323  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  14  -  

  روزانه  8324  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  اي نوشابه اي و يهادو گرايش گياهان داروئي،
  روزانه  8325  دانشگاه شهيد چمران اهواز  5  -  ي كاري سبزشيگرا

  روزانه  8326  دانشگاه شيراز  8  -  گرايش سبزي كاري
  روزانه  8327  دانشگاه شيراز  10  -  گرايش ميوه كاري

  روزانه  8328  دانشگاه شيراز  6  -  ينتي زاهاني گشيگرا
  روزانه  8329  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن-گرايش سبزي كاري
  روزانه  8330  ندانشگاه صنعتي اصفها  2  -  فقط مرد-گرايش سبزي كاري
  روزانه  8331  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن-گرايش گياهان زينتي
  روزانه  8332  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط مرد-گرايش گياهان زينتي
  روزانه  8333  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن-گرايش ميوه كاري
  روزانه  8334  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط مرد-گرايش ميوه كاري

-ابع طبيعي رامـين   من دانشگاه علوم كشاورزي و     5  -  
  روزانه  8335  مالثاني اهواز

  روزانه  8336  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  6  -  
  روزانه  8337  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4  -  سبزي كاري

  روزانه  8338  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  10  -  گرايش ميوه كاري
  روزانه  8339  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  5  -  يا نوشابه  ويا هيادو ،يي دارواهاني گشيگرا
  روزانه  8340  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4  -  ينتي زاهاني گشيگرا

  روزانه  8341  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  گرايش سبزي كاري
  روزانه  8342  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  گرايش گياهان دارويي
  روزانه  8343  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  گرايش گياهان زينتي
  روزانه  8344  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  گرايش ميوه كاري

  روزانه  8345  دانشگاه كردستان  8  -  
  روزانه  8346  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  گرايش سبزي كاري
  روزانه  8347  شتر-دانشگاه گيالن  10  -  گرايش گياهان زينتي
  روزانه  8348  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  گرايش ميوه كاري

  روزانه  8349  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  6  -  ي كاري سبزشيگرا
  روزانه  8350  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  6  -  ينتي زاهاني گشيگرا
  روزانه  8351  دانشگاه مراغه  6  -  ي باغبانمحصوالت دي تولشيگرا

  روزانه  8352  رفسنجان-)عج(اه وليعصردانشگ  10  -  گرايش فيزيولوژي و اصالح درختان ميوه
  روزانه  8353  رفسنجان-)عج(دانشگاه وليعصر  4  -  ها گرايش فيزيولوژي و اصالح سبزي

  شبانه  8354  دانشگاه اروميه  1  -  اي نوشابه اي و گرايش گياهان دارويي ادويه
  شبانه  8355  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش ميوه كاري

  شبانه  8356  دانشگاه ايالم  2  -  
  شبانه  8357  همدان-نادانشگاه بوعلي سي  6  -  ي كاروهي مشيگرا

  شبانه  8358  دانشگاه تبريز  2  -  گرايش سبزي كاري
  شبانه  8359  دانشگاه تبريز  2  -  گياهان زينتي گرايش گل و

  شبانه  8360  دانشگاه تبريز  2  -  گرايش ميوه كاري
  شبانه  8361  دانشگاه تهران  2  -  كرجمحل تحصيل دانشكده كشاورزي -اصالح درختان ميوه گرايش فيزيولوژي و
  شبانه  8362  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-اصالح گل وگياهان زينتي گرايش فيزيولوژي و

  شبانه  8363  دانشگاه تهران  2  -  تحصيل دانشكده كشاورزي كرجمحل -اي گرايش گياهان دارويي و ادويه
  شبانه  8364  دانشگاه زابل  8  -  اي نوشابه ادويه اي و گرايش گياهان دارويي،
  شبانه  8365  دانشگاه زنجان  1  -  گرايش گياهان زينتي
  شبانه  8366  دانشگاه زنجان  2  -  گرايش ميوه كاري

  شبانه  8367  دانشگاه زنجان  1  -  ي كاري سبزشيگرا
  شبانه  8368  دانشگاه شهركرد  2  -  

  شبانه  8369  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  يا نوشابه  ويا هيادو ،يي دارواهاني گشيگرا
  شبانه  8370  دانشگاه شيراز  2  -  گرايش ميوه كاري

  شبانه  8371  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن-رايش سبزي كاريگ
  شبانه  8372  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط مرد-گرايش سبزي كاري
  بانهش  8373  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن-گرايش گياهان زينتي
  شبانه  8374  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط مرد-گرايش گياهان زينتي
  شبانه  8375  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن-گرايش ميوه كاري
  شبانه  8376  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط مرد-گرايش ميوه كاري

  شبانه  8377  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش سبزي كاري
  شبانه  8378  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  محورشيوه آموزش -گرايش گياهان زينتي
  شبانه  8379  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش ميوه كاري

  شبانه  8380  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  1  -  
  شبانه  8381  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  گرايش ميوه كاري

  شبانه  8382  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  يا نوشابه  ويا هيادو ،يي دارواهاني گشيگرا
  شبانه  8383  دانشگاه فردوسي مشهد  1  -  گرايش سبزي كاري
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  شبانه  8384  شهددانشگاه فردوسي م  1  -  گرايش گياهان دارويي
  شبانه  8385  دانشگاه فردوسي مشهد  1  -  گرايش گياهان زينتي
  شبانه  8386  دانشگاه فردوسي مشهد  1  -  گرايش ميوه كاري

  شبانه  8387  رشت-دانشگاه گيالن  1  -  گرايش سبزي كاري
  شبانه  8388  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  گرايش گياهان زينتي
  شبانه  8389  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  گرايش ميوه كاري
  الملل بين  8390  رشت-دانشگاه گيالن  31  -  انزلي منطقه آزاد بندر الملل دانشگاه واقع در بين محل تحصيل واحد

  الملل بين  8391  رشت-گاه گيالندانش  38  -  يالملل دانشگاه واقع در منطقه آزاد بندر انزل  واحد بينلي محل تحص- آموزش محوروهيش
  )1كد گرايش (ترويج وآموزش كشاورزي  - مهندسي كشاورزي -1306

  روزانه  8392  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  8  -  
  روزانه  8393  دانشگاه تربيت مدرس  10  -  كرج-اتوبان تهران محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع در

  روزانه  8394  دانشگاه رازي كرمانشاه  6  -  
  روزانه  8395  دانشگاه زنجان  10  -  
  روزانه  8396  دانشگاه شيراز  12  -  
-دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامـين          10  -  

  روزانه  8397  مالثاني اهواز
  شبانه  8398  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  
  شبانه  8399  دانشگاه رازي كرمانشاه  6  -  
  شبانه  8400  دانشگاه زنجان  2  -  

  )1كد گرايش (ترويج كشاورزي  - مهندسي كشاورزي -1306
  روزانه  8401  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  10  -  آموزش كشاورزي با ضرايب ترويج و
  شبانه  8402  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  آموزش كشاورزي با ضرايب ترويج و

  )1كد گرايش (آموزش كشاورزي  - مهندسي كشاورزي -1306
  روزانه  8403  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-آموزش كشاورزي با ضرايب ترويج و
  شبانه  8404  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-آموزش كشاورزي با ضرايب ترويج و

  )1د گرايش ك(جنگلداري  - مهندسي منابع طبيعي -1307
  روزانه  8405  دانشگاه اروميه  4  -  

  روزانه  8406  دانشگاه تربيت مدرس  12  -  علوم دريايي شهرستان نور محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي و
  روزانه  8407  دانشگاه تهران  8  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  8408  دانشگاه شهركرد  9  -  
  روزانه  8409  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  14  -  
  روزانه  8410  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  5  -  
  روزانه  8411  دانشگاه كردستان  8  -  

  روزانه  8412  رشت-دانشگاه گيالن  6  -   در صومعه سرامحل تحصيل دانشكده منابع طبيعي واقع
  روزانه  8413  آباد خرم-ندانشگاه لرستا  10  -  
  روزانه  8414  دانشگاه يزد  10  -  
  شبانه  8415  دانشگاه اروميه  2  -  

  شبانه  8416  ه تهراندانشگا  6  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  8417  دانشگاه شهركرد  6  -  
  شبانه  8418  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  10  -  
  شبانه  8419   كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم  1  -  

  شبانه  8420  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي واقع در صومعه سرا
  شبانه  8421  دانشگاه ياسوج  18  -  
  شبانه  8422  دانشگاه يزد  6  -  

  )1كد گرايش (اكولوژي جنگل  جنگل شناسي و - مهندسي منابع طبيعي -1307
  روزانه  8423  تهراندانشگاه   9  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-با ضرايب جنگلداري
  روزانه  8424  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  12  -  با ضرايب جنگلداري
  روزانه  8425  گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   10  -  شيوه آموزش محور-با ضرايب جنگلداري
  روزانه  8426  دانشگاه كردستان  8  -  با ضرايب جنگلداري
  روزانه  8427  رشت-دانشگاه گيالن  9  -  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي واقع در صومعه سرا-با ضرايب جنگلداري
  روزانه  8428  مجتمع آموزش عالي بهبهان  10  -  با ضرايب جنگلداري
  شبانه  8429  دانشگاه تهران  9  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-با ضرايب جنگلداري
  شبانه  8430  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  با ضرايب جنگلداري

  شبانه  8431  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي واقع در صومعه سرا-ريبا ضرايب جنگلدا
  )1كد گرايش (مهندسي جنگل  - مهندسي منابع طبيعي -1307

  روزانه  8432  دانشگاه تهران  5  -  جمحل تحصيل دانشكده كشاورزي كر-با ضرايب جنگلداري
  روزانه  8433  كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم   5  -  با ضرايب جنگلداري

  روزانه  8434  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  سرا واقع در صومعه يعي دانشكده منابع طبليمحل تحص-ي جنگلداربيبا ضرا
  شبانه  8435  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-با ضرايب جنگلداري
  شبانه  8436  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  2  -  با ضرايب جنگلداري

  شبانه  8437  رشت-دانشگاه گيالن  1  -   واقع در صومعه سرايعي دانشكده منابع طبليمحل تحص-ي جنگلداربيبا ضرا
  )1كد گرايش (علوم خاك  - مهندسي كشاورزي -1308

  روزانه  8438  دانشگاه اروميه  4  -  رده بندي خاك گرايش پيدايش و
  روزانه  8439  دانشگاه اروميه  4  -  حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و

  روزانه  8440  دانشگاه اروميه  2  -   خاكيولوژي بشيگرا
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  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  8441  دانشگاه اروميه  2  -  حفاظت خاك  وكيزي فشيگرا
  روزانه  8442  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  2  -   خاكيابيارز  ويرده بند  وشيدايگرايش پ

  روزانه  8443  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  1  -   خاكيتكنولوژ  ويولوژي بشيگرا
  روزانه  8444  همدان-اه بوعلي سينادانشگ  2  -   خاكيزيحاصلخ  ويمي ششيگرا
  روزانه  8445  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  2  -  حفاظت خاك  وكيزي فشيگرا

  روزانه  8446  دانشگاه تبريز  2  -  تكنولوژي خاك گرايش بيولوژي و
  روزانه  8447  دانشگاه تبريز  4  -  ارزيابي خاك گرايش پيدايش رده بندي و

  روزانه  8448  دانشگاه تبريز  5  -  حاصلخيزي خاك يش شيمي وگرا
  روزانه  8449  دانشگاه تبريز  2  -  حفاظت خاك گرايش فيزيك و

  روزانه  8450  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  كرج-تهران وباندرات كشاورزي واقع دانشكده محل تحصيل- خاكيزيحاصلخ  ويمي ششيگرا
  روزانه  8451  دانشگاه تربيت مدرس  5  -  كرج-اتوبان تهران  واقع دريكشاورز دانشكده ليمحل تحص-حفاظت خاك  وكيزي فشيگرا

  روزانه  8452  دانشگاه تهران  4  -  دانشكده كشاورزي كرج-بيوتكنولوژي خاك ولوژي وگرايش بي
  روزانه  8453  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-ارزيابي خاك گرايش پيدايش رده بندي و

  روزانه  8454  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-تغذيه گياه حاصلخيزي خاك و گرايش شيمي و
  روزانه  8455  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-حفاظت خاك گرايش فيزيك و

  روزانه  8456  دانشگاه زابل  8  -  
  روزانه  8457  دانشگاه زنجان  4  -   خاكيابيارز گرايش پيدايش رده بندي و

  روزانه  8458  دانشگاه زنجان  4  -  حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و
  روزانه  8459  دانشگاه زنجان  6  -  حفاظت خاك گرايش فيزيك و

  روزانه  8460  دانشگاه شاهد  8  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  روزانه  8461  دانشگاه شاهرود  12  -  كيلومتري شاهرود 7  كشاورزي بسطام واقع درمحل تحصيل دانشكده

  روزانه  8462  دانشگاه شهركرد  2  -  بيوتكنولوژي خاك گرايش بيولوژي و
  روزانه  8463  دانشگاه شهركرد  4  -  گرايش پيدايش و رده بندي خاك

  روزانه  8464  ركرددانشگاه شه  4  -  حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و
  روزانه  8465  دانشگاه شهركرد  6  -  حفاظت خاك گرايش فيزيك و

  روزانه  8466  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  16  -  
  روزانه  8467  دانشگاه شهيد چمران اهواز  4  -  ارزيابي خاك گرايش پيدايش رده بندي و

  روزانه  8468  دانشگاه شهيد چمران اهواز  8  -  حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و
  روزانه  8469  اه شهيد چمران اهوازدانشگ  5  -  حفاظت خاك گرايش فيزيك و

  روزانه  8470  دانشگاه شيراز  16  -  
  روزانه  8471  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن-بيوتكنولوژي خاك گرايش بيولوژي و
  روزانه  8472  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط مرد-بيوتكنولوژي خاك گرايش بيولوژي و

  روزانه  8473  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن-ارزيابي خاك دايش رده بندي وگرايش پي
  روزانه  8474  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط مرد-ارزيابي خاك گرايش پيدايش رده بندي و

  روزانه  8475  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط زن-صلخيزي خاكحا گرايش شيمي و
  روزانه  8476  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  فقط مرد-حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و
  روزانه  8477  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن-حفاظت خاك گرايش فيزيك و
  روزانه  8478  اه صنعتي اصفهاندانشگ  4  -  فقط مرد-حفاظت خاك گرايش فيزيك و

-دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامـين          8  -  
  روزانه  8479  مالثاني اهواز

  روزانه  8480  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  9  -  
  روزانه  8481  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  2  -  بيوتكنولوژي خاك گرايش بيولوژي و

  روزانه  8482  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  ارزيابي خاك گرايش پيدايش رده بندي و
  روزانه  8483  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  8  -  حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و
  روزانه  8484  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  8  -  حفاظت خاك گرايش فيزيك و

  روزانه  8485  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  
  روزانه  8486  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  ارزيابي خاك ي وگرايش پيدايش رده بند

  روزانه  8487  رشت-دانشگاه گيالن  5  -  حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و
  روزانه  8488  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  حفاظت خاك گرايش فيزيك و

  روزانه  8489  آباد خرم-دانشگاه لرستان  5  -  
  روزانه  8490  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  6  -   خاكيزيحاصلخ  ويمي ششيگرا
  روزانه  8491  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  6  -  حفاظت خاك  وكيزي فشيگرا

  روزانه  8492  رفسنجان-)عج(دانشگاه وليعصر  2  -  بيوتكنولوژي خاك گرايش بيولوژي و
  روزانه  8493  رفسنجان-)عج(دانشگاه وليعصر  8  -  رده بندي و ارزيابي خاك گرايش پيدايش،
  روزانه  8494  رفسنجان-)عج(دانشگاه وليعصر  -  12  حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و
  انهروز  8495  رفسنجان-)عج(دانشگاه وليعصر  2  -  حفاظت خاك گرايش فيزيك و

  روزانه  8496  دانشگاه ياسوج  5  -  
  شبانه  8497  دانشگاه اروميه  2  -  رده بندي خاك گرايش پيدايش و
  شبانه  8498  دانشگاه اروميه  2  -  كحاصلخيزي خا گرايش شيمي و

  شبانه  8499  هدانشگاه ارومي  1  -   خاكيولوژي بشيگرا
  شبانه  8500  دانشگاه اروميه  1  -  حفاظت خاك  وكيزي فشيگرا

  شبانه  8501  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  1  -   خاكيتكنولوژ  ويولوژيگرايش ب
  شبانه  8502  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  1  -   خاكيابيارز  ويرده بند  وشيدايگرايش پ
  شبانه  8503  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  1  -  حفاظت خاك  وكيزيگرايش ف

  شبانه  8504  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  2  -   خاكيزيحاصلخ  ويمي ششيگرا
  هشبان  8505  دانشگاه تبريز  1  -  تكنولوژي خاك گرايش بيولوژي و
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  شبانه  8506  دانشگاه تبريز  1  -  ارزيابي خاك ندي وگرايش پيدايش رده ب
  شبانه  8507  دانشگاه تبريز  2  -  حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و
  شبانه  8508  دانشگاه تبريز  1  -  حفاظت خاك گرايش فيزيك و
  شبانه  8509  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-بيوتكنولوژي خاك گرايش بيولوژي و

  شبانه  8510  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-ارزيابي خاك گرايش پيدايش رده بندي و
  شبانه  8511  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه گرايش شيمي و
  شبانه  8512  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-حفاظت خاك گرايش فيزيك و

  شبانه  8513  دانشگاه زابل  4  -  
  شبانه  8514  دانشگاه زنجان  1  -   خاكيابيارز گرايش پيدايش رده بندي و

  شبانه  8515  دانشگاه زنجان  1  -  حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و
  شبانه  8516  دانشگاه زنجان  1  -  حفاظت خاك گرايش فيزيك و

  شبانه  8517  دانشگاه شاهد  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  شبانه  8518  دانشگاه شاهرود  8  -  كيلومتري شاهرود 7 محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در

  شبانه  8519  دانشگاه شهركرد  2  -  بيوتكنولوژي خاك گرايش بيولوژي و
  شبانه  8520  دانشگاه شهركرد  2  -  رده بندي خاك گرايش پيدايش و
  شبانه  8521  دانشگاه شهركرد  2  -  حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و
  شبانه  8522  دانشگاه شهركرد  5  -  حفاظت خاك گرايش فيزيك و

  شبانه  8523  ازدانشگاه شهيد چمران اهو  4  -  ارزيابي خاك گرايش پيدايش رده بندي و
  شبانه  8524  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2  -  حفاظت خاك گرايش فيزيك و

  شبانه  8525  دانشگاه شيراز  4  -  
  شبانه  8526  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن-بيوتكنولوژي خاك گرايش بيولوژي و
  شبانه  8527  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط مرد-بيوتكنولوژي خاك گرايش بيولوژي و
  شبانه  8528  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن-ارزيابي خاك رده بندي و گرايش پيدايش،
  شبانه  8529  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط مرد-ارزيابي خاك رده بندي و گرايش پيدايش،
  شبانه  8530  شگاه صنعتي اصفهاندان  2  -  فقط زن-حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و
  شبانه  8531  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط مرد-حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و
  شبانه  8532  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن-حفاظت خاك گرايش فيزيك و
  شبانه  8533  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط مرد-حفاظت خاك گرايش فيزيك و
  شبانه  8534  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور-بيوتكنولوژي خاك گرايش بيولوژي و
  شبانه  8535  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور-ارزيابي خاك رده بندي و گرايش پيدايش،
  شبانه  8536  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور-حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و
  شبانه  8537  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور-حفاظت خاك گرايش فيزيك و

  شبانه  8538  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  1  -  
  شبانه  8539  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  بيوتكنولوژي خاك گرايش بيولوژي و

  شبانه  8540  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  ارزيابي خاك گرايش پيدايش رده بندي و
  شبانه  8541  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و
  شبانه  8542  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  ت خاكحفاظ گرايش فيزيك و

  شبانه  8543  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  شبانه  8544  رشت-دانشگاه گيالن  1  -  ارزيابي خاك گرايش پيدايش رده بندي و

  شبانه  8545  رشت-دانشگاه گيالن  1  -  حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و
  شبانه  8546  رشت-دانشگاه گيالن  1  -  حفاظت خاك گرايش فيزيك و

  شبانه  8547  دانشگاه ياسوج  5  -  
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  روزانه  8548  دانشگاه اروميه  2  -  دام گرايش اصالح نژاد
  روزانه  8549  دانشگاه اروميه  10  -  گرايش تغذيه دام

  روزانه  8550  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش فيزيولوژي دام
  روزانه  8551  دانشگاه ايالم  4  -  طيور  تغذيه دام وشيگرا

  روزانه  8552  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  1  -  دام گرايش اصالح نژاد
  روزانه  8553  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -   دامهي تغذشيگرا

  زانهرو  8554  دانشگاه بيرجند  6  -  دام گرايش اصالح نژاد
  روزانه  8555  دانشگاه بيرجند  6  -  گرايش تغذيه دام

  روزانه  8556  دانشگاه بيرجند  9  -  گرايش فيزيولوژي دام
  روزانه  8557  دانشگاه تبريز  8  -  دام ادگرايش اصالح نژ
  روزانه  8558  ريزدانشگاه تب  5  -  گرايش تغذيه دام

  روزانه  8559  دانشگاه تبريز  4  -  گرايش فيزيولوژي دام
  روزانه  8560  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  كرج-اتوبان تهران دانشكده كشاورزي واقع در-دام گرايش اصالح نژاد
  روزانه  8561  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  كرج-اتوبان تهران دانشكده كشاورزي واقع در-گرايش تغذيه دام
  روزانه  8562  دانشگاه تهران  9  -   كرج- محل تحصيل دانشكده كشاورزي -گرايش تغذيه دام 
  روزانه  8563  دانشگاه تهران  6  -  پاكدشت محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع در-گرايش تغذيه دام
  روزانه  8564  دانشگاه تهران  8  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-دام اصالح نژاد گرايش ژنتيك و

  روزانه  8565  دانشگاه تهران  8  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش فيزيولوژي دام
  روزانه  8566  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  -  گرايش اصالح نژاد دام

  روزانه  8567  دانشگاه رازي كرمانشاه  9  -  گرايش تغذيه دام
  روزانه  8568  دانشگاه رازي كرمانشاه  1  -  گرايش فيزيولوژي دام

  روزانه  8569  زابلدانشگاه   8  -  دام گرايش اصالح نژاد
  روزانه  8570  دانشگاه زابل  6  -  گرايش تغذيه دام
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  روزانه  8571  دانشگاه زنجان  8  -  دام گرايش اصالح نژاد
  روزانه  8572  دانشگاه زنجان  6  -  گرايش تغذيه دام

  روزانه  8573  دانشگاه زنجان  2  -  گرايش فيزيولوژي دام
  نهروزا  8574  دانشگاه زنجان  2  -  گرايش مديريت دامپروري

  روزانه  8575  دانشگاه شهركرد  2  -  گرايش تغذيه دام
  روزانه  8576  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  11  -  گرايش تغذيه دام

  روزانه  8577  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  15  -  اصالح نژاد يك وگرايش ژنت
  روزانه  8578  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  4  -  يگرايش مديريت دامپرور
  روزانه  8579  دانشگاه شيراز  5  -  گرايش اصالح نژاد دام
  روزانه  8580  دانشگاه شيراز  8  -  گرايش فيزيولوژي دام
  روزانه  8581  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن-گرايش اصالح نژاد دام

  روزانه  8582  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط مرد- اصالح نژاد دامگرايش
  روزانه  8583  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط زن-گرايش تغذيه دام
  روزانه  8584  دانشگاه صنعتي اصفهان  8  -  فقط مرد-گرايش تغذيه دام

  روزانه  8585  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  فقط زن-گرايش فيزيولوژي دام
  روزانه  8586  دانشگاه صنعتي اصفهان  6  -  فقط مرد-گرايش فيزيولوژي دام

-دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامـين          9  -  دام گرايش اصالح نژاد
  روزانه  8587  مالثاني اهواز

-دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامـين          14  -  گرايش تغذيه دام
  روزانه  8588  مالثاني اهواز

-دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامـين          8  -  گرايش فيزيولوژي دام
  روزانه  8589  مالثاني اهواز

  روزانه  8590  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  2  -  دام گرايش اصالح نژاد
  روزانه  8591  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4  -  گرايش تغذيه دام

  روزانه  8592  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  2  -   داميولوژيزي فشيگرا
  روزانه  8593  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  9  -  دام گرايش اصالح نژاد
  روزانه  8594  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  15  -  گرايش تغذيه دام

  روزانه  8595  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  6  -   فيزيولوژي دامگرايش
  روزانه  8596  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  گرايش مديريت دامپروري

  روزانه  8597  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  5  -  شيوه آموزش محور-امگرايش فيزيولوژي د
  روزانه  8598  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  اصالح ددام  وكيگرايش ژنت

  روزانه  8599  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -   دامهي تغذشيگرا
  روزانه  8600  دانشگاه كردستان  6  -  گرايش اصالح نژاد دام

  روزانه  8601  دانشگاه كردستان  10  -  گرايش تغذيه دام
  روزانه  8602  دانشگاه كردستان  8  -  گرايش فيزيولوژي دام

  روزانه  8603  رشت-دانشگاه گيالن  8  -  دام گرايش اصالح نژاد
  روزانه  8604  رشت-دانشگاه گيالن  8  -  گرايش تغذيه دام

  روزانه  8605  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  گرايش فيزيولوژي دام
  روزانه  8606  آباد خرم-دانشگاه لرستان  10  -  گرايش تغذيه دام
  روزانه  8607  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  11  -  گرايش تغذيه دام

  روزانه  8608  اه ياسوجدانشگ  4  -  گرايش اصالح نژاد دام
  روزانه  8609  دانشگاه ياسوج  6  -  گرايش تغذيه دام

  روزانه  8610  مجتمع آموزش عالي گنبد  8  -   دامهي تغذشيگرا
  شبانه  8611  دانشگاه اروميه  1  -  دام گرايش اصالح نژاد
  شبانه  8612  دانشگاه اروميه  2  -  گرايش تغذيه دام

  شبانه  8613  دانشگاه اروميه  1  -  گرايش فيزيولوژي دام
  شبانه  8614  دانشگاه ايالم  4  -  طيور  تغذيه دام وشيگرا

  شبانه  8615  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  1  -  دام گرايش اصالح نژاد
  شبانه  8616  همدان-ينادانشگاه بوعلي س  2  -   دامهي تغذشيگرا

  شبانه  8617  دانشگاه بيرجند  1  -  دام گرايش اصالح نژاد
  شبانه  8618  دانشگاه بيرجند  1  -  گرايش تغذيه دام

  شبانه  8619  دانشگاه بيرجند  1  -  گرايش فيزيولوژي دام
  شبانه  8620  دانشگاه تبريز  2  -  دام گرايش اصالح نژاد
  شبانه  8621  دانشگاه تبريز  2  -  گرايش تغذيه دام

  شبانه  8622  دانشگاه تبريز  1  -  گرايش فيزيولوژي دام
  شبانه  8623  دانشگاه تهران  6  -  شاورزي كرج محل تحصيل دانشكده ك-گرايش تغذيه دام 
  شبانه  8624  دانشگاه تهران  6  -  پاكدشت محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع در -گرايش تغذيه دام

  شبانه  8625  دانشگاه تهران  5  -  انشكده كشاورزي كرجمحل تحصيل د-دام گرايش ژنتيك و اصالح نژاد
  شبانه  8626  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش فيزيولوژي دام

  بانهش  8627  دانشگاه رازي كرمانشاه  8  -  گرايش تغذيه دام
  شبانه  8628  دانشگاه زابل  8  -  دام گرايش اصالح نژاد
  شبانه  8629  دانشگاه زابل  5  -  گرايش تغذيه دام

  شبانه  8630  دانشگاه زنجان  2  -  گرايش اصالح نژاددام
  شبانه  8631  دانشگاه زنجان  1  -  گرايش تغذيه دام

  شبانه  8632  دانشگاه زنجان  1  -  گرايش فيزيولوژي دام
  شبانه  8633  دانشگاه زنجان  1  -  گرايش مديريت دامپروري
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  هاي گروه كشاورزي  محل جداول كد رشته  133صفحه   4جدول شماره 
 

  )1كد گرايش  (داميعلوم  - مهندسي كشاورزي -1309ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  شبانه  8634  دانشگاه شهركرد  2  -  گرايش تغذيه دام
  شبانه  8635  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  11  -  گرايش تغذيه دام
  شبانه  8636  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  اصالح نژاد گرايش ژنتيك و

  شبانه  8637  نر كرماندانشگاه شهيد باه  4  -  يگرايش مديريت دامپرور
  شبانه  8638  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن-گرايش اصالح نژاد دام
  شبانه  8639  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط مرد-گرايش اصالح نژاد دام

  شبانه  8640  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن-گرايش تغذيه دام
  شبانه  8641  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  قط مردف-گرايش تغذيه دام

  شبانه  8642  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن-گرايش فيزيولوژي دام
  شبانه  8643  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط مرد-گرايش فيزيولوژي دام
  شبانه  8644  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش اصالح نژاد دام

  شبانه  8645  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن-شيوه آموزش محور-گرايش تغذيه دام
  شبانه  8646  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط مرد-شيوه آموزش محور-گرايش تغذيه دام

  شبانه  8647  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش فيزيولوژي دام 
  شبانه  8648  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  2  -  دام  اصالح نژادشيگرا
  شبانه  8649  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4  -   تغذيه دامشيگرا
  شبانه  8650  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  2  -   داميولوژيزي فشيگرا

  شبانه  8651  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  دام گرايش اصالح نژاد
  شبانه  8652  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  گرايش تغذيه دام

  شبانه  8653  انشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاند  1  -  گرايش فيزيولوژي دام
  شبانه  8654  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  گرايش مديريت دامپروري

  شبانه  8655  وسي مشهددانشگاه فرد  2  -  اصالح دام  وكيگرايش ژنت
  شبانه  8656  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -   دامهي تغذشيگرا

  شبانه  8657  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  دام گرايش اصالح نژاد
  شبانه  8658  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  گرايش تغذيه دام

  شبانه  8659  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  گرايش فيزيولوژي دام
  شبانه  8660  دانشگاه ياسوج  4  -  گرايش اصالح نژاد دام

  شبانه  8661  دانشگاه ياسوج  6  -  گرايش تغذيه دام
  شبانه  8662  مجتمع آموزش عالي گنبد  6  -   دامهي تغذشيگرا

  )2كد گرايش (طيور  توليد پرورش و - مهندسي كشاورزي -1309
  روزانه  8663  دانشگاه بيرجند  8  -  قالب طرح تعاون در همكاري دانشگاه فردوسي مشهد با

  روزانه  8664  دانشگاه تربيت مدرس  10  -  كرج-اتوبان تهران محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع در
  روزانه  8665  دانشگاه زابل  6  -  
  شبانه  8666  دانشگاه بيرجند  1  -  قالب طرح تعاون در همكاري دانشگاه فردوسي مشهد با
  شبانه  8667  دانشگاه زابل  5  -  

  )1كد گرايش (اصالح گياهان باغباني  - مهندسي توليدات گياهي-1310
  روزانه  8668  دانشگاه تهران  4  -  پاكدشت محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع در

  روزانه  8669  آباد خرم-دانشگاه لرستان  5  -  
  شبانه  8670  دانشگاه تهران  5  -  پاكدشت محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع در

  )2كد گرايش (محصوالت باغباني  توليد - مهندسي توليدات گياهي-1310
  روزانه  8671  دانشگاه تهران  4  -  پاكدشت محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع در
  شبانه  8672  دانشگاه تهران  5  -  پاكدشت محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع در

  )1كد گرايش (شيالت  - مهندسي منابع طبيعي -1311
  روزانه  8673  دانشگاه زابل  5  -  
  شبانه  8674  دانشگاه زابل  5  -  

  )2كد گرايش (پرورش آبزيان  و تكثير – مهندسي منابع طبيعي -1311
  روزانه  8675  دانشگاه اروميه  5  -  

  روزانه  8676  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  ان نورتعلوم دريايي شهرس دانشكده منابع طبيعي و
  روزانه  8677  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  8678  دانشگاه خليج فارس بوشهر  8  -  حومه شهر برازجان  واقع دريشاورز دانشكده كليمحل تحص
  روزانه  8679  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط زن
  روزانه  8680  دانشگاه صنعتي اصفهان  7  -  فقط مرد

  روزانه  8681  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  11  -  
  روزانه  8682  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  21  -  

  روزانه  8683  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  12  -  رشيوه آموزش محو
  روزانه  8684  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  3  -  فقط زن
  روزانه  8685  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  3  -  فقط مرد

  روزانه  8686  رشت-گيالندانشگاه   6  -  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي واقع در صومعه سرا
  روزانه  8687  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  8  -  
  روزانه  8688  مجتمع آموزش عالي گنبد  6  -  
  روزانه  8689   محمودآباد-ي خزرموسسه غيرانتفاع  19  -  
  شبانه  8690  دانشگاه اروميه  4  -  

  شبانه  8691  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  8692  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن
  شبانه  8693  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط مرد

  شبانه  8694  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور
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  شبانه  8695  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  2  -  
  شبانه  8696  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  
  شبانه  8697  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  1  -  

  شبانه  8698  رشت-دانشگاه گيالن  1  -  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي واقع در صومعه سرا
  شبانه  8699  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  4  -  
  شبانه  8700  مجتمع آموزش عالي گنبد  2  -  

  )3كد گرايش (فرآوري محصوالت شيالتي  - مهندسي منابع طبيعي -1311
  روزانه  8701  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  لوم دريايي شهرستان نورع دانشكده منابع طبيعي و

  روزانه  8702  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  روزانه  8703  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  2  -  

  روزانه  8704  اندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگ  10  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  8705  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  شبانه  8706  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  
  )4كد گرايش (بوم شناسي آبزيان شيالتي  - مهندسي منابع طبيعي -1311

  روزانه  8707  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  روزانه  8708  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  5  -  
  روزانه  8709  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  5  -  

  روزانه  8710  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  10  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  8711  رشت-دانشگاه گيالن  6  -  محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي واقع در صومعه سرا

  روزانه  8712  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  5  -  
  روزانه  8713  مجتمع آموزش عالي گنبد  4  -  

  شبانه  8714  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  8715  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  1  -  
  شبانه  8716  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  

  شبانه  8717  رشت-دانشگاه گيالن  1  -  سرامحل تحصيل دانشكده منابع طبيعي واقع در صومعه 
  شبانه  8718  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  2  -  
  شبانه  8719  مجتمع آموزش عالي گنبد  2  -  

  )5كد گرايش  (اني آبزيبردار بهره  وديص -يعي منابع طبي مهندس-1311
  روزانه  8720   و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي  4  -  

  روزانه  8721  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  8  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  8722  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  

  )1كد گرايش (صنايع چوب  - مهندسي منابع طبيعي-1312
  روزانه  8723  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  14  -  پيماني وزارت آموزش و پرورشويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا 

  روزانه  8724  دانشگاه تربيت مدرس  9  -  علوم دريايي شهرستان نور محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي و
  روزانه  8725  دانشگاه تهران  6  -   تحصيل دانشكده كشاورزي كرجمحل

  شبانه  8726  اه تربيت دبير شهيد رجاييدانشگ  4  -  
  شبانه  8727  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  )2كد گرايش (سازه چوب  هاي چند فرآورده – مهندسي منابع طبيعي -1312
  روزانه  8728  دانشگاه زابل  15  -  
  نهروزا  8729  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  9  -  
  شبانه  8730  دانشگاه زابل  8  -  
  شبانه  8731  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  

  )3 گرايش كد(اصالح چوب  حفاظت و - مهندسي منابع طبيعي -1312
  روزانه  8732  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  2  -  
  روزانه  8733  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  9  -  
  شبانه  8734  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  2  -  
  شبانه  8735  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  

  )4كد گرايش ( چوب يآناتوم بيولوژي و - مهندسي منابع طبيعي-1312
  روزانه  8736  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  8737  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  )5كد گرايش (كاغذ  و صنايع خمير - مهندسي منابع طبيعي -1312
  روزانه  8738  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  8739  دانشگاه شهيد بهشتي  12  -  ب مازندرانآزير فناوري واقع در تحقيقاتي و پذيرش براي پارك علمي،
  روزانه  8740  ي ساريدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيع  5  -  
  روزانه  8741  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  16  -  

  شبانه  8742  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  8743  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  2  -  
  شبانه  8744  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  

  )1كد گرايش (صنايع غذايي  علوم و - مهندسي كشاورزي -1313
  روزانه  8745  دانشگاه اروميه  2  -  

  روزانه  8746  دانشگاه تبريز  8  -   غذاييعيگرايش تكنولوژي صنا
  روزانه  8747  ريزدانشگاه تب  4  -  غذايي گرايش شيمي مواد

  روزانه  8748  دانشگاه تبريز  2  -   غذاييعيگرايش مهندسي صنا
  روزانه  8749  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  كرج-اتوبان تهران محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع در

  روزانه  8750  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش بيوتكنولوژي غذايي 



 هاي گروه كشاورزي   محلجداول كد رشته                               1390ال س) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه كشاورزي  محل جداول كد رشته  135صفحه   4جدول شماره 
 

  )1كد گرايش  (و صنايع غذاييعلوم  - مهندسي كشاورزي -1313ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  8751  دانشگاه تهران  4  -  اورزي كرجمحل تحصيل دانشكده كش-مواد غذايي گرايش علوم و
  روزانه  8752  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش مهندسي صنايع غذايي 
  روزانه  8753  دانشگاه شيراز  9  -  گرايش تكنولوژي صنايع غذايي

  روزانه  8754  دانشگاه شيراز  9  -  غذايي گرايش شيمي مواد
  روزانه  8755  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  فقط زن-گرايش تكنولوژي صنايع غذايي
  روزانه  8756  دانشگاه صنعتي اصفهان  8  -  فقط مرد-گرايش تكنولوژي صنايع غذايي
  روزانه  8757  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن-گرايش مهندسي صنايع غذايي

  روزانه  8758  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط مرد-صنايع غذاييگرايش مهندسي 
  روزانه  8759  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن-غذايي گرايش ميكروبيولوژي مواد
  روزانه  8760  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط مرد-غذايي گرايش ميكروبيولوژي مواد

  روزانه  8761  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4  -  گرايش تكنولوژي صنايع غذايي
  روزانه  8762  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  12  -  گرايش تكنولوژِي صنايع غذايي

  روزانه  8763  نشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندا  4  -  غذايي گرايش شيمي مواد
  روزانه  8764  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  6  -  گرايش مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي

  روزانه  8765  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  2  -  غذايي گرايش ميكروبيولوژي مواد
  روزانه  8766  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  15  -  زش محورشيوه آمو-گرايش تكنولوژِي صنايع غذايي

  روزانه  8767  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  10  -  شيوه آموزش محور-گرايش شيمي مواد غذايي
  روزانه  8768  دانشگاه فردوسي مشهد  14  -  يي غذاعي صنايژتكنولو
  روزانه  8769  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  يي غذاعي صناي مهندسشيگرا
  نهروزا  8770  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  يي موادغذايولوژيكروبي مشيگرا

  شبانه  8771  دانشگاه اروميه  1  -  
  شبانه  8772  دانشگاه تبريز  2  -   غذاييعيگرايش تكنولوژي صنا

  شبانه  8773  دانشگاه تبريز  1  -  غذايي گرايش شيمي مواد
  شبانه  8774  دانشگاه تبريز  1  -   غذاييعيگرايش مهندسي صنا

  شبانه  8775  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش بيوتكنولوژي غذايي 
  شبانه  8776  دانشگاه تهران  4  -   محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش علوم و مواد غذايي

  شبانه  8777  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج-گرايش مهندسي صنايع غذايي 
  شبانه  8778  دانشگاه شيراز  1  -  گرايش تكنولوژي صنايع غذايي

  شبانه  8779  دانشگاه شيراز  1  -  غذايي گرايش شيمي مواد
  شبانه  8780  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن-ذاييگرايش تكنولوژي صنايع غ

  شبانه  8781  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  فقط مرد-گرايش تكنولوژي صنايع غذايي
  شبانه  8782  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن-گرايش مهندسي صنايع غذايي
  شبانه  8783  تي اصفهاندانشگاه صنع  1  -  فقط مرد-گرايش مهندسي صنايع غذايي

  شبانه  8784  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  غذايي گرايش ميكروبيولوژي مواد
  شبانه  8785  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن-شيوه آموزش محور-گرايش تكنولوژي صنايع غذايي
  شبانه  8786  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط مرد-شيوه آموزش محور-گرايش تكنولوژي صنايع غذايي
  شبانه  8787  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش مهندسي صنايع غذايي

  شبانه  8788  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش ميكروبيولوژي مواد غذايي
  شبانه  8789  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4  -  يي صنايع غذاي تكنولوژشيگرا

  شبانه  8790  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  گرايش تكنولوژي صنايع غذايي
  شبانه  8791  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  غذايي گرايش شيمي مواد

  شبانه  8792  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  گرايش مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي
  شبانه  8793  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  غذايي گرايش ميكروبيولوژي مواد

  شبانه  8794  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  يي غذاعي صنايتكنولوژ
  شبانه  8795  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  يي غذاعي صناي مهندسشيگرا
  شبانه  8796  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  ييغذا  مواديولوژيكروبي مشيگرا

  الملل بين  8797  دانشگاه تبريز  -  38  ارس الملل دانشگاه واقع در بين  واحدليمحل تحص- غذاييعيگرايش تكنولوژي صنا
  )1كد گرايش (حشره شناسي كشاورزي  - مهندسي كشاورزي -1314

  روزانه  8798  دانشگاه اروميه  10  -  
  روزانه  8799  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  
  روزانه  8800  ه تبريزدانشگا  8  -  

  روزانه  8801  دانشگاه تربيت مدرس  10  -  كرج-اتوبان تهران محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع در
  روزانه  8802  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  6  -  

  روزانه  8803  دانشگاه تهران  4  -  پاكدشت محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع در
  روزانه  8804  دانشگاه تهران  11  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  8805  دانشگاه رازي كرمانشاه  6  -  
  روزانه  8806  دانشگاه زابل  6  -  
  روزانه  8807  دانشگاه زنجان  11  -  

  روزانه  8808  دانشگاه شاهد  8  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  روزانه  8809  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  8  -  
  روزانه  8810  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  12  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  8811  دانشگاه شهيد چمران اهواز  12  -  

  روزانه  8812  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن
  روزانه  8813  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط مرد

  روزانه  8814  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  11  -  
  روزانه  8815  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  14  -  



 هاي گروه كشاورزي   محلجداول كد رشته                               1390ال س) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه كشاورزي  محل جداول كد رشته  136صفحه   4جدول شماره 
 

  )1كد گرايش  (حشره شناسي كشاورزي – مهندسي كشاورزي -1314ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  8816  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  
  روزانه  8817  تاندانشگاه كردس  5  -  
  روزانه  8818  رشت-دانشگاه گيالن  9  -  
  روزانه  8819  آباد خرم-دانشگاه لرستان  6  -  
  روزانه  8820  لاردبي-دانشگاه محقق اردبيلي  25  -  
  روزانه  8821  دانشگاه مراغه  10  -  
  روزانه  8822  رفسنجان-)عج(دانشگاه وليعصر  15  -  
  روزانه  8823  دانشگاه ياسوج  6  -  
  شبانه  8824  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  8825  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  
  شبانه  8826  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  8827  دانشگاه تهران  4  -  پاكدشت محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع در
  شبانه  8828  دانشگاه تهران  11  -  دانشكده كشاورزي كرجمحل تحصيل 

  شبانه  8829   كرمانشاهدانشگاه رازي  5  -  
  شبانه  8830  دانشگاه زابل  4  -  
  شبانه  8831  دانشگاه زنجان  2  -  

  شبانه  8832  دانشگاه شاهد  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  شبانه  8833  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  8  -  
  شبانه  8834  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  

  شبانه  8835  ندانشگاه صنعتي اصفها  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  8836  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  2  -  
  شبانه  8837  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  
  شبانه  8838  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  شبانه  8839  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  
  شبانه  8840  دانشگاه ياسوج  6  -  
  غيرانتفاعي  8841  كاشمر- جهاددانشگاهيموسسه غيرانتفاعي  19  -  

  )1كد گرايش (بيماري شناسي گياهي  – مهندسي كشاورزي -1315
  روزانه  8842  دانشگاه اروميه  5  -  
  روزانه  8843  المدانشگاه اي  2  -  
  روزانه  8844  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  
  روزانه  8845  دانشگاه تبريز  6  -  

  روزانه  8846  دانشگاه تربيت مدرس  9  -  كرج-اتوبان تهران محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع در
  روزانه  8847  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  5  -  

  روزانه  8848  دانشگاه تهران  4  -  پاكدشت محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع در
  روزانه  8849  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  8850  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  
  روزانه  8851  دانشگاه زابل  6  -  
  روزانه  8852  دانشگاه زنجان  6  -  
  روزانه  8853  دانشگاه شهركرد  8  -  
  روزانه  8854  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  6  -  
  روزانه  8855  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  12  -   آموزش محوروهيش
  روزانه  8856  دانشگاه شيراز  16  -  

  روزانه  8857  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن
  روزانه  8858  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط مرد

  روزانه  8859  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  10  -  
  روزانه  8860  كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم   6  -  
  روزانه  8861  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  
  روزانه  8862  دانشگاه كردستان  8  -  
  روزانه  8863  رشت-يالندانشگاه گ  6  -  
  روزانه  8864  آباد خرم-دانشگاه لرستان  6  -  
  روزانه  8865  رفسنجان-)عج(دانشگاه وليعصر  15  -  
  روزانه  8866  جدانشگاه ياسو  5  -  
  شبانه  8867  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  8868  دانشگاه ايالم  1  -  
  شبانه  8869  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  
  شبانه  8870  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  8871  دانشگاه تهران  4  -  پاكدشت محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع در
  شبانه  8872  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  شبانه  8873  دانشگاه زابل  4  -  
  شبانه  8874  دانشگاه زنجان  2  -  
  شبانه  8875  دانشگاه شهركرد  5  -  
  شبانه  8876  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  6  -  
  شبانه  8877  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  8878  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن
  شبانه  8879  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط مرد

  شبانه  8880  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور



 هاي گروه كشاورزي   محلجداول كد رشته                               1390ال س) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه كشاورزي  محل جداول كد رشته  137صفحه   4جدول شماره 
 

  )1كد گرايش  (بيماري شناسي گياهي – مهندسي كشاورزي -1315ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  شبانه  8881  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  2  -  
  شبانه  8882  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  
  شبانه  8883  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  شبانه  8884  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  
  شبانه  8885  دانشگاه ياسوج  4  -  

  )1كد گرايش (ريز كرم شناسي  - مهندسي كشاورزي -1315
  روزانه  8886  دانشگاه ياسوج  4  -  با ضرايب بيماري شناسي گياهي-)شناسي تماتد(
  شبانه  8887  دانشگاه ياسوج  4  -  با ضرايب بيماري شناسي گياهي-)شناسي تماتد(

  )1كد گرايش (محيط زيست  - مهندسي منابع طبيعي -1317
  روزانه  8888  دانشگاه بيرجند  8  -  ستي زطي محيها يگرايش آلودگ

  روزانه  8889  دانشگاه تربيت مدرس  10  -  علوم دريايي شهرستان نور محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي و
  روزانه  8890  دانشگاه تهران  9  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  8891  دانشگاه شهيد بهشتي  8  -  گرايش آلودگي محيط زيست
  روزانه  8892  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط زن
  روزانه  8893  هاندانشگاه صنعتي اصف  6  -  فقط مرد

  روزانه  8894  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن-گرايش آلودگي محيط زيست
  روزانه  8895  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط مرد-گرايش آلودگي محيط زيست

  روزانه  8896  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  5  -  
  روزانه  8897  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4  -  يستيتنوع ز  وها ستگاهي زشيگرا
  روزانه  8898  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4  -  ني سرزمشيآما  ويابي ارزشيگرا

  روزانه  8899  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  2  -  محورشيوه آموزش 
  روزانه  8900  دانشگاه كردستان  5  -  
  روزانه  8901  دانشگاه مالير  8  -  
  روزانه  8902  دانشگاه يزد  9  -  

  شبانه  8903  اه بيرجنددانشگ  1  -  ستي زطي محيها يگرايش آلودگ
  شبانه  8904  دانشگاه تهران  8  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  شبانه  8905  دانشگاه شهيد بهشتي  2  -  گرايش آلودگي محيط زيست
  شبانه  8906  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  

  شبانه  8907  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  گرايش آلودگي محيط زيست
  شبانه  8908  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  8909  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور-گرايش آلودگي محيط زيست
  شبانه  8910  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  ني سرزمشيآما  ويابي ارزشيگرا
  شبانه  8911  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  يستيتنوع ز  وها ستگاهي زشيگرا

  شبانه  8912  دانشگاه مالير  8  -  
  شبانه  8913  دانشگاه يزد  5  -  

  پيام نور  8914  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  آمايش سرزمين گرايش ارزيابي و
  )1كد گرايش ( آمايش سرزمين -1317

  غيرانتفاعي  8915  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار  19  -  شرايط در انتهاي دفترچه-همكاري دانشگاه سوربن فرانسه با-با ضرايب محيط زيست
  )1كد گرايش (نيك ماشينهاي كشاورزي مكا - مهندسي كشاورزي -1319

  روزانه  8916  دانشگاه اروميه  5  -  
  روزانه  8917  دانشگاه ايالم  5  -  
  روزانه  8918  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  8  -  
  روزانه  8919  دانشگاه تبريز  6  -  

  روزانه  8920  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  كرج-اتوبان تهران محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع در
  روزانه  8921  دانشگاه تهران  10  -  پاكدشت محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع در
  روزانه  8922  دانشگاه تهران  9  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  8923  دانشگاه رازي كرمانشاه  8  -  
  روزانه  8924  دانشگاه شهركرد  9  -  
  روزانه  8925  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  10  -  
  روزانه  8926  دانشگاه شيراز  25  -  

  روزانه  8927  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  فقط زن
  روزانه  8928  دانشگاه صنعتي اصفهان  8  -  فقط مرد

  روزانه  8929  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  12  -  
  روزانه  8930  اندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگ  4  -  
  روزانه  8931  دانشگاه فردوسي مشهد  11  -  
  روزانه  8932  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  30  -  
  شبانه  8933  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  8934  دانشگاه ايالم  2  -  
  شبانه  8935  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  
  شبانه  8936  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  8937  دانشگاه تهران  10  -  پاكدشت محل تحصيل دانشكده ابوريحان واقع در
  شبانه  8938  دانشگاه تهران  9  -  ل تحصيل دانشكده كشاورزي كرجمح
  شبانه  8939  اه شهركرددانشگ  6  -  
  شبانه  8940  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  

  شبانه  8941  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن
  شبانه  8942   صنعتي اصفهاندانشگاه  4  -  فقط مرد



 هاي گروه كشاورزي   محلجداول كد رشته                               1390ال س) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه كشاورزي  محل جداول كد رشته  138صفحه   4جدول شماره 
 

  )1كد گرايش  (مكانيك ماشنهاي كشاورزي – مهندسي كشاورزي -1319ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  شبانه  8943  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن-شيوه آموزش محور
  شبانه  8944  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط مرد-شيوه آموزش محور

  شبانه  8945  عي ساريدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبي  2  -  
  شبانه  8946  دانشگاه فردوسي مشهد  6  -  

  )1كد گرايش  ( هواشناسي كشاورزي-1320
  روزانه  8947  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج

  روزانه  8948  دانشگاه شيراز  6  -  
  روزانه  8949  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  5  -  
  روزانه  8950  ددانشگاه فردوسي مشه  4  -  

  شبانه  8951  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  8952  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  1  -  
  شبانه  8953  دانشگاه فردوسي مشهد  1  -  

  )1كد گرايش (مديريت مناطق بياباني  - مهندسي منابع طبيعي-1321
  روزانه  8954  دانشگاه شيراز  21  -  
  روزانه  8955  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  5  -  
  روزانه  8956  دانشگاه يزد  12  -  
  شبانه  8957  دانشگاه شيراز  4  -  
  شبانه  8958  ه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگا  1  -  
  شبانه  8959  دانشگاه يزد  9  -  

  )2كد گرايش (دامي  توليدات گياهي و–  مهندسي منابع طبيعي همزيستي با بيابان-1321
  روزانه  8960  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل تهران
  شبانه  8961  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل تهران

  )3كد گرايش (منابع طبيعي  محيط زيست و - مهندسي منابع طبيعي همزيستي با بيابان-1321
  روزانه  8962  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل تهران

  شبانه  8963  دانشگاه تهران  2  -  يل تهرانمحل تحص
  )4كد گرايش (عمران مناطق بياباني  توسعه و - مهندسي منابع طبيعي همزيستي با بيابان-1321

  روزانه  8964  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل تهران
  شبانه  8965  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل تهران

  )1كد گرايش (مكانيزاسيون كشاورزي  – مهندسي كشاورزي -1322
  روزانه  8966  دانشگاه تبريز  6  -  

  روزانه  8967  دانشگاه تهران  5  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  روزانه  8968  دانشگاه شهيد چمران اهواز  4  -  
-دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامـين          6  -  

  روزانه  8969  مالثاني اهواز
  روزانه  8970  دانشگاه فردوسي مشهد  9  -  
  شبانه  8971  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  8972  دانشگاه تهران  4  -  كرجمحل تحصيل دانشكده كشاورزي 
  شبانه  8973  دانشگاه شهيد چمران اهواز  4  -  
  شبانه  8974  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  

  )1كد گرايش (زدايي بيابان  – مهندسي منابع طبيعي -1323
  روزانه  8975  دانشگاه ايالم  8  -  
  روزانه  8976  دانشگاه زابل  5  -  
  روزانه  8977  دانشگاه سمنان  8  -  

  روزانه  8978  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن
  روزانه  8979  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  فقط مرد

  روزانه  8980  دانشگاه كاشان  4  -  
  روزانه  8981  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  4  -  
  شبانه  8982  دانشگاه ايالم  4  -  
  شبانه  8983  دانشگاه زابل  5  -  
  شبانه  8984  دانشگاه سمنان  6  -  

  شبانه  8985  فهاندانشگاه صنعتي اص  1  -  فقط زن
  شبانه  8986  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط مرد

  شبانه  8987  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  8988   كاشاندانشگاه  1  -  
  شبانه  8989  بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  2  -  

  )1كد گرايش (كشاورزي  بيوتكنولوژي در –زي  مهندسي كشاور-1324
  روزانه  8990  دانشگاه اروميه  4  -  
  روزانه  8991  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  
  روزانه  8992  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  6  -  
  روزانه  8993   تبريزدانشگاه  9  -  
  روزانه  8994  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  6  -  

  روزانه  8995  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  كرج-اتوبان تهران محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع در
  روزانه  8996  تبريز-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  8  -  

  روزانه  8997  دانشگاه تهران  6  -  ه كشاورزي كرجمحل تحصيل دانشكد
  روزانه  8998  شاهدانشگاه رازي كرمان  5  -  



 هاي گروه كشاورزي   محلجداول كد رشته                               1390ال س) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه كشاورزي  محل جداول كد رشته  139صفحه   4جدول شماره 
 

  )1كد گرايش  (بيوتكنولوژي در كشاورزي – مهندسي كشاورزي -1324ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا اه نام دانشگ
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  8999  دانشگاه زابل  8  -  
  روزانه  9000  دانشگاه زنجان  11  -  

  روزانه  9001  دانشگاه زنجان  1  -  شرايط در انتهاي دفترچه-بورسيه سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
  روزانه  9002  دانشگاه شاهد  8  -  شرايط در انتهاي دفترچه

  روزانه  9003  دانشگاه شاهرود  8  -  كيلومتري شاهرود 7 انشكده كشاورزي بسطام واقع درمحل تحصيل د
  روزانه  9004  دانشگاه شهركرد  4  -  
  روزانه  9005  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  5  -  
  روزانه  9006  دانشگاه شهيد بهشتي  10  -  
  روزانه  9007  دانشگاه شيراز  9  -  

  روزانه  9008  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط زن
  روزانه  9009  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  فقط مرد

  روزانه  9010  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  12  -  
  هروزان  9011  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  8  -  
  روزانه  9012  دانشگاه فردوسي مشهد  10  -  
  روزانه  9013  دانشگاه كردستان  8  -  
  روزانه  9014  رشت-دانشگاه گيالن  8  -  
  روزانه  9015  آباد خرم-دانشگاه لرستان  5  -  
  روزانه  9016  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  8  -  
  شبانه  9017  دانشگاه اروميه  1  -  
  شبانه  9018  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  
  شبانه  9019  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  8  -  
  شبانه  9020  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  11  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  9021  دانشگاه تبريز  4  -  
  شبانه  9022  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان  6  -  

  شبانه  9023  دانشگاه تهران  5  -  نشكده كشاورزي كرجمحل تحصيل دا
  شبانه  9024  دانشگاه زابل  5  -  
  شبانه  9025  دانشگاه زنجان  4  -  

  شبانه  9026  دانشگاه شاهد  5  -  ترچهشرايط در انتهاي دف
  شبانه  9027  دانشگاه شاهرود  5  -  كيلومتري شاهرود 7 محل تحصيل دانشكده كشاورزي بسطام واقع در

  شبانه  9028  دانشگاه شهركرد  2  -  
  شبانه  9029  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  2  -  
  شبانه  9030  دانشگاه شيراز  1  -  

  شبانه  9031  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن
  شبانه  9032  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط مرد

  شبانه  9033  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  9034  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  2  -  
  شبانه  9035  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  1  -  
  شبانه  9036  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  شبانه  9037  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  
  پيام نور  9038  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  19  -  

  پيام نور  9039  دانشگاه پيام نور مركز اصفهان  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  9040  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  

  پيام نور  9041  گاه پيام نور مركز تهراندانش  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  9042  )واحد كرج(دانشگاه پيام نور مركز تهران   19  -  

  پيام نور  9043  )واحد كرج(دانشگاه پيام نور مركز تهران   25  -  شيوه آموزش محور
  الملل بين  9044  دانشگاه تبريز  -  38  ارس الملل دانشگاه واقع در بين  واحدليمحل تحص

  )1كد گرايش (توسعه روستايي  - مهندسي كشاورزي -1325
  روزانه  9045  همدان-انشگاه بوعلي سيناد  6  -  
  روزانه  9046  دانشگاه بيرجند  5  -  
  روزانه  9047  دانشگاه تبريز  5  -  

  روزانه  9048  دانشگاه تهران  4  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  روزانه  9049  دانشگاه رازي كرمانشاه  5  -  

  روزانه  9050  دانشگاه صنعتي اصفهان  4  -  فقط زن
  روزانه  9051  دانشگاه صنعتي اصفهان  5  -  فقط مرد

  روزانه  9052  رشت-دانشگاه گيالن  8  -  
  روزانه  9053  آباد خرم-دانشگاه لرستان  6  -  
  روزانه  9054  گاه ياسوجدانش  8  -  
  شبانه  9055  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  6  -  
  شبانه  9056  دانشگاه بيرجند  1  -  
  شبانه  9057  دانشگاه تبريز  2  -  

  شبانه  9058  دانشگاه تهران  2  -  محل تحصيل دانشكده كشاورزي كرج
  شبانه  9059  دانشگاه رازي كرمانشاه  4  -  
  شبانه  9060  دانشگاه زنجان  2  -  

  شبانه  9061  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط زن
  شبانه  9062  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فقط مرد

  شبانه  9063  اصفهاندانشگاه صنعتي   1  -  شيوه آموزش محور



 هاي گروه كشاورزي   محلجداول كد رشته                               1390ال س) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه كشاورزي  محل جداول كد رشته  140صفحه   4جدول شماره 
 

  )1كد گرايش  (يتوسعه روستاي – مهندسي كشاورزي -1325ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلؤسسه آموزش عاليميا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  شبانه  9064  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4  -  
  شبانه  9065  رشت-دانشگاه گيالن  4  -  
  شبانه  9066  دانشگاه ياسوج  6  -  

  )1كد گرايش (علفهاي هرز  مبارزه با شناسايي و - مهندسي كشاورزي -1326
  روزانه  9067  دانشگاه بيرجند  8  -  
  روزانه  9068  دانشگاه فردوسي مشهد  4  -  
  روزانه  9069  اردبيل-گاه محقق اردبيليدانش  8  -  
  شبانه  9070  دانشگاه بيرجند  1  -  
  شبانه  9071  دانشگاه تبريز  5  -  
  شبانه  9072  دانشگاه شيراز  9  -  
  شبانه  9073  دانشگاه فردوسي مشهد  1  -  

  )1كد گرايش ( مديريت كشاورزي -1327
  روزانه  9074  دانشگاه تبريز  8  -  
  روزانه  9075  اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي  8  -  
  شبانه  9076  دانشگاه تبريز  2  -  
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 هاي گروه هنر   محلجداول كد رشته                                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  ه هنرهاي گرو  محل جداول كد رشته  142صفحه   5جدول شماره 
 

  هنرهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه   محلكد رشته -5جدول شماره 
  )1كد گرايش ( برنامه ريزي شهري -1350

ظرفيت پذيرش 
  مالحظات  يمسالن

  اول  دوم
   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 

  كد
محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  9201  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  9202  دانشگاه تهران  11  -  
  روزانه  9203  دانشگاه شهيد بهشتي  18  -  
  روزانه  9204  دانشگاه شيراز  10  -  
  روزانه  9205  دانشگاه عالمه طباطبايي  14  -  

  روزانه  9206  دانشگاه علم و صنعت ايران  6  -  فقط مرد
  روزانه  9207  دانشگاه كردستان  8  -  
  روزانه  9208  دانشگاه هنر اصفهان  12  -  

  روزانه  9209  دانشگاه هنر تهران  11  -  محل تحصيل كرج
  شبانه  9210  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  12  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  9211  دانشگاه تهران  11  -  
  شبانه  9212  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  9213  دانشگاه عالمه طباطبايي  20  -  شيوه آموزش محور
  شبانه  9214  دانشگاه هنر اصفهان  2  -  

  شبانه  9215  دانشگاه هنر تهران  2  -  محل تحصيل كرج
  مجازي  9216  )غيرانتفاعي(مشهد -)ع(دانشگاه امام رضا  25  -  فقط زن- آموزش محوروهيش
  مجازي  9217  )غيرانتفاعي(مشهد -)ع(دانشگاه امام رضا  37  -  فقط مرد-ش محور آموزوهيش

  الملل بين  9218  دانشگاه تهران  25  -  جزيره كيش  واقع دريالملل محل تحصيل واحد بين
  )2كد گرايش (اي   برنامه ريزي منطقه-1350

  روزانه  9219  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  9220  دانشگاه تهران  8  -  

  روزانه  9221  دانشگاه علم و صنعت ايران  4  -  فقط مرد
  شبانه  9222  دانشگاه تهران  8  -  

  شبانه  9223  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  فقط زن
  )3كد گرايش  (ي شهرتيري مد-1350

  روزانه  9224  دانشگاه تهران  8  -  
  شبانه  9225  دانشگاه تهران  8  -  

  )1كد گرايش ( طراحي شهري -1351
  روزانه  9226  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  8  -  ارت آموزش و پرورشويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وز

  روزانه  9227  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  9228  دانشگاه تهران  11  -  
  روزانه  9229  دانشگاه شهيد بهشتي  18  -  
  روزانه  9230  دانشگاه شيراز  10  -  

  روزانه  9231  دانشگاه علم و صنعت ايران  10  -  فقط مرد
  روزانه  9232  دانشگاه هنر اصفهان  12  -  

  روزانه  9233  هنر تهراندانشگاه   10  -  محل تحصيل كرج
  روزانه  9234  دانشگاه يزد  6  -  
  شبانه  9235  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  12  -  موزش محور آوهيش
  شبانه  9236  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  2  -  
  شبانه  9237  دانشگاه تهران  11  -  
  شبانه  9238  دانشگاه شيراز  2  -  

  شبانه  9239  ه علم و صنعت ايراندانشگا  2  -  فقط زن
  شبانه  9240  دانشگاه هنر اصفهان  2  -  

  شبانه  9241  دانشگاه هنر تهران  2  -  محل تحصيل كرج
  شبانه  9242   يزددانشگاه  5  -  
  مجازي  9243  )غيرانتفاعي(مشهد -)ع(دانشگاه امام رضا  25  -  فقط زن- آموزش محوروهيش
  مجازي  9244  )غيرانتفاعي(مشهد -)ع(دانشگاه امام رضا  37  -  فقط مرد- آموزش محوروهيش

  الملل بين  9245  دانشگاه تهران  25  -  جزيره كيش  واقع دريالملل محل تحصيل واحد بين
  )1كد گرايش ( مهندسي معماري -1352

  روزانه  9246  قزوين-)ره(امام خميني المللي  دانشگاه بين  2  -  
  روزانه  9247  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  10  -  ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني وزارت آموزش و پرورش

  روزانه  9248  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  گرايش فني
  روزانه  9249  دانشگاه تهران  10  -  
  روزانه  9250  دانشگاه زنجان  8  -  
  روزانه  9251  دانشگاه شهيد بهشتي  22  -  
  روزانه  9252  دانشگاه شيراز  15  -  

  روزانه  9253  دانشگاه علم و صنعت ايران  8  -  فقط مرد-گرايش معماري پايدار
  روزانه  9254  دانشگاه علم و صنعت ايران  8  -  فقط مرد-گرايش معماري فضاهاي آموزشي و فرهنگي
  روزانه  9255  دانشگاه علم و صنعت ايران  8  -  فقط مرد-گرايش معماري فضاهاي بهداشتي درماني

  روزانه  9256  نشگاه علم و صنعت ايراندا  8  -  فقط مرد-گرايش معماري فناوري
  روزانه  9257  دانشگاه علم و صنعت ايران  8  -  فقط مرد-گرايش معماري مسكن

  روزانه  9258  دانشگاه كاشان  2  -  
  روزانه  9259  رشت-دانشگاه گيالن  8  -  
  روزانه  9260  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  15  -  
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  )1كد گرايش ( مهندسي معماري -1352ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  9261  دانشگاه هنر اصفهان  19  -  
  روزانه  9262  دانشگاه هنر تهران  10  -  محل تحصيل كرج

  روزانه  9263  دانشگاه يزد  14  -  
  شبانه  9264  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  2  -  
  شبانه  9265  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  12  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  9266  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  4  -  
  شبانه  9267  دانشگاه تهران  10  -  

  شبانه  9268   صنعت ايراندانشگاه علم و  2  -  فقط زن-گرايش معماري پايدار
  شبانه  9269  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  فقط زن-گرايش معماري فضاهاي آموزشي و فرهنگي
  شبانه  9270  عت ايراندانشگاه علم و صن  2  -  فقط زن-گرايش معماري فضاهاي بهداشتي درماني

  شبانه  9271  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  فقط زن-گرايش معماري فناوري
  شبانه  9272  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  فقط زن-گرايش معماري مسكن

  شبانه  9273  دانشگاه كاشان  4  -  
  شبانه  9274  رشت-دانشگاه گيالن  2  -  
  شبانه  9275  دانشگاه هنر اصفهان  2  -  

  شبانه  9276  دانشگاه هنر تهران  2  -  محل تحصيل كرج
  شبانه  9277  دانشگاه يزد  6  -  

  پيام نور  9278  )واحد قشم(دانشگاه پيام نور مركز بندرعباس   19  -  مركز بندرعباس- نوراميمشترك با دانشگاه پ
  پيام نور  9279  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  
  غيرانتفاعي  9280  فريدونكنار-موسسه غيرانتفاعي پرديسان  19  -  
  غيرانتفاعي  9281  ساري-وسسه غيرانتفاعي روزبهانم  19  -  
  غيرانتفاعي  9282   ساري-موسسه غيرانتفاعي ساريان  19  -  
  غيرانتفاعي  9283   نوشهر-موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  19  -  

  الملل بين  9284  دانشگاه تهران  25  -  جزيره كيش  واقع دريالملل محل تحصيل واحد بين
  الملل بين  9285  رشت-دانشگاه گيالن  25  -  انزلي منطقه آزاد بندر الملل دانشگاه واقع در بين محل تحصيل واحد

  الملل بين  9286  رشت-دانشگاه گيالن  31  -  يالملل دانشگاه واقع در منطقه آزاد بندر انزل  واحد بينلي محل تحص- آموزش محوروهيش
  )2كد گرايش ( معماري منظر -1352

  روزانه  9287  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  2  -  
  روزانه  9288  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  9289  دانشگاه تهران  8  -  
  روزانه  9290  دانشگاه شهيد بهشتي  20  -  
  شبانه  9291  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  2  -  
  شبانه  9292  قزوين-)ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  12  -   آموزش محوروهيش
  شبانه  9293  دانشگاه تهران  8  -  

  )3كد گرايش ( مهندسي معماري اسالمي -1352
  روزانه  9294  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  10  -  

  غيرانتفاعي  9295  )غيرانتفاعي(مشهد -)ع(دانشگاه امام رضا  7  -  فقط زن
  غيرانتفاعي  9296  )غيرانتفاعي(مشهد -)ع(دانشگاه امام رضا  12  -  فقط مرد

  غيرانتفاعي  9297  تهران-موسسه غيرانتفاعي سوره  19  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  )4كد گرايش ( مطالعات معماري ايران -1352

  روزانه  9298  دانشگاه شهيد بهشتي  12  -  
  روزانه  9299  دانشگاه هنر اصفهان  12  -  
  شبانه  9300  دانشگاه هنر اصفهان  2  -  

  )5كد گرايش (سانحه   بازسازي پس از-1352
  روزانه  9301  دانشگاه شهيد بهشتي  14  -  

  )6كد گرايش ( معماري داخلي -1352
  روزانه  9302  دانشگاه تهران  8  -  

  روزانه  9303  دانشگاه هنر تهران  11  -  محل تحصيل كرج
  شبانه  9304  دانشگاه تهران  8  -  

  شبانه  9305  دانشگاه هنر تهران  2  -  محل تحصيل كرج
  )1كد گرايش (هاي تاريخي  بافت و احياي بناها  مرمت و-1353

  روزانه  9306  دانشگاه تهران  9  -  
  روزانه  9307  دانشگاه شهيد بهشتي  12  -  

  روزانه  9308  دانشگاه علم و صنعت ايران  7  -  فقط مرد
  روزانه  9309  دانشگاه هنر اصفهان  12  -  
  شبانه  9310  دانشگاه تهران  9  -  

  شبانه  9311  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  فقط زن
  شبانه  9312  دانشگاه هنر اصفهان  2  -  

  )1كد گرايش ( نمايش عروسكي -1356
  روزانه  9313  دانشگاه تهران  5  -  
  شبانه  9314  دانشگاه تهران  5  -  

  )1كد گرايش ( كارگرداني -1357
  روزانه  9315  دانشگاه تربيت مدرس  9  -  
  روزانه  9316  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  9317  دانشگاه هنر تهران  8  -  
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  )1كد گرايش (ي كارگردان -1357ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيل آموزش عاليمؤسسهيا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  شبانه  9318  شگاه تهراندان  5  -  
  شبانه  9319  دانشگاه هنر تهران  5  -  

  )1يش كد گرا( بازيگري -1357
  روزانه  9320  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  با ضرايب رشته كارگرداني

  )2كد گرايش ( سينما -1357
  روزانه  9321  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  9322  دانشگاه هنر تهران  9  -  
  شبانه  9323  دانشگاه تهران  5  -  
  شبانه  9324  دانشگاه هنر تهران  6  -  

  )3كد گرايش (سيما   توليد-1357
-ده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران      دانشك  25  -   شرايط در انتهاي دفترچه-فقط مرد 

  روزانه  9325  واحد قم
  )3كد گرايش ( تهيه كنندگي -1357

شـرايط در انتهـاي   -سـيما  با ضرايب توليد -ي و آموزش  يشينما  مستند، يها شيگرا -فقط مرد 
  روزانه  9326  ه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايراندانشكد  -  19  دفترچه

  )3كد گرايش ( راديو -1357
  روزانه  9327  ندانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايرا  9  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط مرد-با ضرايب توليد سيما-گرايش تهيه كنندگي

  )4كد گرايش ( ادبيات نمايشي -1357
-دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران        12  -  فترچه ديشرايط درانتها-فقط  زن

  روزانه  9328  واحد قم

-دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران        12  -   شرايط در انتهاي دفترچه-فقط مرد 
  روزانه  9329  واحد قم

  روزانه  9330  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  9331  دانشگاه تهران  5  -  
  روزانه  9332  دانشگاه هنر تهران  9  -  
  هشبان  9333  دانشگاه تهران  5  -  
  شبانه  9334  دانشگاه هنر تهران  6  -  

  غيرانتفاعي  9335  تهران-موسسه غيرانتفاعي سوره  19  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  )4كد گرايش ( راديو -1357

  روزانه  9336  دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  9  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط مرد-با ضرايب ادبيات نمايشي-گرايش نويسندگي
  )1كد گرايش ) (انيميشن(متحرك   تصوير-1358

  روزانه  9337  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  9338  دانشگاه هنر تهران  9  -  
  شبانه  9339  دانشگاه هنر تهران  6  -  

  غيرانتفاعي  9340  تهران-موسسه غيرانتفاعي سوره  19  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  )2كد گرايش ( ارتباط تصويري -1358

  روزانه  9341  )س(دانشگاه الزهرا  -  12  گرافيك-فقط زن
  روزانه  9342  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  9343  دانشگاه تهران  8  -  

  روزانه  9344  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  روزانه  9345  دانشگاه هنر تهران  11  -  

  شبانه  9346  )س(دانشگاه الزهرا  -  8  گرافيك-فقط زن
  شبانه  9347  دانشگاه تهران  8  -  

  شبانه  9348  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  شبانه  9349  دانشگاه هنر تهران  4  -  

  غيرانتفاعي  9350  تهران-موسسه غيرانتفاعي سوره  15  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  غيرانتفاعي  9351  تبريز-)ص(موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم  19  -  

  الملل بين  9352  دانشگاه تهران  25  -  جزيره كيش  واقع دريالملل محل تحصيل واحد بين
  )3كد گرايش (يرسازي  تصو-1358

  روزانه  9353  دانشگاه تهران  8  -  
  روزانه  9354  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط در انتهاي دفترچه

  روزانه  9355  دانشگاه هنر تهران  11  -  
  شبانه  9356  دانشگاه تهران  8  -  

  شبانه  9357  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  بانهش  9358  دانشگاه هنر تهران  4  -  

  الملل بين  9359  ه تهراندانشگا  25  -  جزيره كيش  واقع دريالملل محل تحصيل واحد بين
  )4كد گرايش ( نقاشي -1358

  روزانه  9360  )س(دانشگاه الزهرا  -  9  فقط زن
  روزانه  9361  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  9362  دانشگاه تهران  9  -  

  وزانهر  9363  دانشگاه شاهد  9  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  روزانه  9364  دانشگاه هنر اصفهان  12  -  
  روزانه  9365  دانشگاه هنر تهران  11  -  

  شبانه  9366  )س(دانشگاه الزهرا  -  9  فقط زن
  شبانه  9367  دانشگاه تهران  9  -  



 هاي گروه هنر   محلجداول كد رشته                                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  ه هنرهاي گرو  محل جداول كد رشته  145صفحه   5جدول شماره 
 

  )4كد گرايش ( نقاشي -1358ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  شبانه  9368  دانشگاه شاهد  6  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  شبانه  9369  دانشگاه هنر اصفهان  2  -  
  شبانه  9370  دانشگاه هنر تهران  4  -  

  غيرانتفاعي  9371  تهران-موسسه غيرانتفاعي سوره  15  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  الملل بين  9372  دانشگاه تهران  25  -  جزيره كيش  واقع دريالملل محل تحصيل واحد بين

  )5كد گرايش ( عكاسي -1358
  روزانه  9373  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  9374  دانشگاه هنر تهران  11  -  
  شبانه  9375  دانشگاه تهران  6  -  
  شبانه  9376  دانشگاه هنر تهران  4  -  

  )6كد گرايش ( طراحي صنعتي -1358
  روزانه  9377  )س(دانشگاه الزهرا  -  8  فقط زن

  روزانه  9378  دانشگاه تهران  8  -  
  روزانه  9379  دانشگاه صنعتي اميركبير  8  -  

  روزانه  9380  دانشگاه علم و صنعت ايران  8  -  فقط مرد
  روزانه  9381  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  14  -  
  روزانه  9382  دانشگاه هنر تهران  11  -  

  شبانه  9383  )س(دانشگاه الزهرا  -  8  فقط زن
  شبانه  9384  دانشگاه تهران  8  -  
  شبانه  9385  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  

  شبانه  9386  دانشگاه علم و صنعت ايران  2  -  فقط زن
  شبانه  9387  دانشگاه هنر تهران  4  -  

  الملل بين  9388  دانشگاه تهران  25  -  جزيره كيش  واقع دريالملل محل تحصيل واحد بين
  )7كد گرايش (تاريخي   مرمت اشياء فرهنگي و-1358

  روزانه  9389  دانشگاه هنر اصفهان  12  -  
  روزانه  9390  دانشگاه هنر تهران  10  -  
  شبانه  9391  دانشگاه هنر اصفهان  2  -  
  شبانه  9392  دانشگاه هنر تهران  2  -  

  )1كد گرايش ( پژوهش هنر -1359
  روزانه  9393  )س(دانشگاه الزهرا  -  15  فقط زن

  روزانه  9394  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  9395  دانشگاه سمنان  6  -  
  روزانه  9396  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  11  -  

  روزانه  9397  دانشگاه شاهد  8  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  روزانه  9398  دانشگاه كاشان  8  -  
  روزانه  9399  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  14  -  
  روزانه  9400  دانشگاه هنر اصفهان  12  -  
  روزانه  9401  دانشگاه هنر تهران  9  -  

  شبانه  9402  )س(دانشگاه الزهرا  -  5  فقط زن
  شبانه  9403  دانشگاه سمنان  4  -  
  شبانه  9404  زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان  8  -  

  شبانه  9405  دانشگاه شاهد  5  -  شرايط در انتهاي دفترچه
  شبانه  9406  دانشگاه كاشان  4  -  
  شبانه  9407  دانشگاه هنر اصفهان  2  -  
  شبانه  9408  ه هنر تهراندانشگا  4  -  
  پيام نور  9409  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  

  پيام نور  9410  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  9411  )غيرانتفاعي( تهران -دانشگاه علم و فرهنگ  19  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران -باهمكاري دانشگاه هنر

  مجازي  9412  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  نامه اني پاي به جاي گروه آموزشيسو گذراندن دروس مشخص شده از- آموزش محوروهيش
  )2كد گرايش ( فلسفه هنر -1359

  روزانه  9413  دانشگاه هنر تهران  5  -  
  شبانه  9414  دانشگاه هنر تهران  2  -  

  )3كد گرايش ( صنايع دستي -1359
  روزانه  9415  )س(دانشگاه الزهرا  -  5  فقط زن

  روزانه  9416  دانشگاه هنر اصفهان  12  -  
  روزانه  9417  دانشگاه هنر تهران  11  -  

  شبانه  9418  )س(دانشگاه الزهرا  -  5  فقط زن
  شبانه  9419  دانشگاه هنر اصفهان  2  -  
  شبانه  9420  دانشگاه هنر تهران  4  -  

  غيرانتفاعي  9421  يزد-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي  19  -  اردكان  واحدليمحل تحص-ي سنتيهنرها
  غيرانتفاعي  9422  تهران-سورهموسسه غيرانتفاعي   19  -  شرايط در انتهاي دفترچه

  )4كد گرايش (اسالمي   هنر-1359
  روزانه  9423  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  گرايش نگارگري

  روزانه  9424  شاندانشگاه كا  5  -  كي سفال سرامشيگرا
  روزانه  9425  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  30  -  سفال نگارگري و چوب، گرايشهاي فلز،



 هاي گروه هنر   محلجداول كد رشته                                          1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  ه هنرهاي گرو  محل جداول كد رشته  146صفحه   5جدول شماره 
 

  )4كد گرايش (اسالمي   هنر-1359ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  مالحظات  نيمسال
  اول  دوم

   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 
  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  9426  دانشگاه هنر اصفهان  12  -  
  شبانه  9427  دانشگاه كاشان  2  -  كي سفال سرامشيگرا

  شبانه  9428  دانشگاه هنر اصفهان  2  -  
  رانتفاعيغي  9429  تهران-موسسه غيرانتفاعي سوره  19  -  شرايط در انتهاي دفترچه

  )1كد گرايش ( آهنگسازي -1360
  روزانه  9430  دانشگاه تهران  5  -  

  روزانه  9431  دانشگاه هنر تهران  8  -  محل تحصيل كرج
  شبانه  9432  دانشگاه تهران  5  -  

  شبانه  9433  دانشگاه هنر تهران  2  -  محل تحصيل كرج
  الملل ينب  9434  دانشگاه تهران  25  -  جزيره كيش  واقع دريالملل محل تحصيل واحد بين

  )2كد گرايش ( نوازندگي موسيقي ايراني -1360
  روزانه  9435  دانشگاه تهران  4  -  

  روزانه  9436  دانشگاه هنر تهران  8  -  محل تحصيل كرج
  شبانه  9437  دانشگاه تهران  4  -  

  شبانه  9438  دانشگاه هنر تهران  2  -  محل تحصيل كرج
  )3كد گرايش ( نوازندگي موسيقي جهاني -1360

  روزانه  9439  دانشگاه تهران  4  -  
  روزانه  9440  دانشگاه هنر تهران  8  -  محل تحصيل كرج

  شبانه  9441  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  9442  دانشگاه هنر تهران  2  -  محل تحصيل كرج

  )1كد گرايش (ساخت   مديريت پروژه و-1361
  روزانه  9443  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  روزانه  9444  دانشگاه تهران  8  -  
  روزانه  9445  دانشگاه شهيد بهشتي  12  -  
  شبانه  9446  دانشگاه تهران  8  -  
  مجازي  9447  تهران-موسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز  56  -   آموزش محوروهيش

  )2كد گرايش ( تكنولوژي معماري -1361
  روزانه  9448  دانشگاه تهران  8  -  
  روزانه  9449  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  10  -  
  شبانه  9450  دانشگاه تهران  8  -  

  )3كد گرايش ( انرژي معماري -1361
  روزانه  9451  دانشگاه ايالم  5  -  
  روزانه  9452  دانشگاه تهران  6  -  
  شبانه  9453  دانشگاه ايالم  5  -  
  شبانه  9454  دانشگاه تهران  6  -  

  



  گروه علوم پزشكي-6                                         جدول شماره 1390 سال )كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم پزشكي  محل جداول كد رشته  147صفحه   6جدول شماره 
 

  

  
)                                                                                                                               (  



 هاي گروه علوم پزشكي   محل                          جداول كد رشته1390سال ) كارشناسي ارشد(رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي  دفترچه راهنماي انتخاب 

  هاي گروه علوم پزشكي  محل جداول كد رشته  148صفحه   6جدول شماره 
 

  علوم پزشكيهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه   محلكد رشته -6جدول شماره 
  )1كد گرايش ( علوم تشريحي -1401

ظرفيت پذيرش 
  مالحظات  نيمسال

  اول  دوم
   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 

  كد
محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  9501  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  )1كد گرايش ( قارچ شناسي پزشكي -1402

  روزانه  9502  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  
  )1كد گرايش ( بيوشيمي باليني -1403

  روزانه  9503  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  )1كد گرايش  (ي پرستار-1404

  روزانه  9504  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  ي جراح-ي داخلشيگرا
  روزانه  9505  دانشگاه تربيت مدرس  8  -   كودكانشيگرا

  )1كد گرايش  (طي بهداشت مح-1405
  روزانه  9506  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  

  )1كد گرايش ( فيزيوتراپي -1408
  روزانه  9507  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  

  )1كد گرايش  (ي ويروس شناسي پزشك-1409
  روزانه  9508  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  

  )1كد گرايش  (ي شناسيمني ا-1411
  روزانه  9509  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  

  )1كد گرايش  (ي انگل شناس-1413
  روزانه  9510  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  

  )1كد گرايش ( فيزيك پزشكي -1414
  روزانه  9511  دانشگاه تربيت مدرس  10  -  

  )1كد گرايش (آموزش بهداشت  -1415
  روزانه  9512  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  مجازي  9513  دانشگاه تربيت مدرس  25  -   آموزش محوروهيش

  )1 كد گرايش( فيزيولوژي -1416
  روزانه  9514  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  

  )1كد گرايش  (ي شناسكروبي م-1418
  روزانه  9515  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  

  )1كد گرايش ) (هماتولوژي(ي خون شناس-1419
  روزانه  9516  رسدانشگاه تربيت مد  8  -  

  )1كد گرايش ) (بيوتكنولوژي پزشكي(ي  پزشكي فناورستي ز-1420
  روزانه  9517  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  

  )1كد گرايش ( سم شناسي -1421
  روزانه  9518  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  

  )1كد گرايش ( ايمني صنعتي ي مهندس-1422
ــالمت  -  6   ــشكده س ــي ا،دان ــيمن ــ زطي و مح  -ستي

  روزانه  9519  بهشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد

  

  



 لوم دامپزشكي گروه ع-7                                   جدول شماره 1390 سال )كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم دامپزشكي  محل جداول كد رشته  149صفحه   7جدول شماره 
 

  

  
)                                                                                                                             (  



 هاي گروه علوم دامپزشكي                               جداول كد رشته1390سال ) كارشناسي ارشد( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  هاي گروه علوم دامپزشكي  محل جداول كد رشته  150صفحه   7جدول شماره 
 

  علوم دامپزشكيهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه   محلكد رشته -6جدول شماره 
  )1كد گرايش ( انگل شناسي دامپزشكي -1501

ظرفيت پذيرش 
  مالحظات  نيمسال

  اول  دوم
   محل تحصيلمؤسسه آموزش عالييا نام دانشگاه 

  كد
محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  9551  دانشگاه اروميه  4  -  
  روزانه  9552  همدان-لي سينادانشگاه بوع  2  -  
  روزانه  9553  دانشگاه تهران  4  -  
  روزانه  9554  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  12  -  
  روزانه  9555  اهوازدانشگاه شهيد چمران   4  -  
  روزانه  9556  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  شبانه  9557  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  9558  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  2  -  
  شبانه  9559  دانشگاه تهران  4  -  
  شبانه  9560  دانشگاه شهيد چمران اهواز  4  -  
  شبانه  9561  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -  

  )1كد گرايش  (ي فيزيولوژي دامپزشك-1502
  روزانه  9562  دانشگاه شهيد چمران اهواز  4  -  
  روزانه  9563  دانشگاه شيراز  6  -  
  روزانه  9564  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  شبانه  9565  دانشگاه شهيد چمران اهواز  4  -  
  شبانه  9566  دانشگاه شيراز  1  -  
  شبانه  9567  فردوسي مشهددانشگاه   2  -  

  )1كد گرايش  (ي قارچ شناسي دامپزشك-1503
  روزانه  9568  دانشگاه تهران  2  -  
  شبانه  9569  دانشگاه تهران  2  -  

  )1كد گرايش  (ي باكتري شناسي دامپزشك-1503
  روزانه  9570  دانشگاه اروميه  4  -
  روزانه  9571  دانشگاه شهركرد  9  -
  روزانه  9572  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  8  -
  روزانه  9573  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -
  شبانه  9574  گاه اروميهدانش  2  -
  شبانه  9575  دانشگاه شهركرد  6  -
  شبانه  9576  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  10  -

  يضرايب قارچ شناسي دامپزشك با

  شبانه  9577  دانشگاه فردوسي مشهد  2  -
  )1كد گرايش  (ي دامپزشكي شناسيمني ا-1503

  يبا ضرايب قارچ شناسي دامپزشك  روزانه  9578  دانشگاه اروميه  2  -
  شبانه  9579  دانشگاه اروميه  1  -

  )1كد گرايش  (ي بافت شناسي دامپزشك-1504
  روزانه  9580  دانشگاه اروميه  5  -  
  روزانه  9581  ه شهيد چمران اهوازدانشگا  4  -  
  شبانه  9582  دانشگاه اروميه  2  -  
  شبانه  9583  دانشگاه شهيد چمران اهواز  4  -  

  



 ها                                                                                          پيوست1390 سال )كارشناسي ارشد(خاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي  دفترچه راهنماي انت

  ها پيوست  151صفحه   ها پيوست
 

  :  عالي آموزش  و مؤسسات ها دانشگاه ) شبانه( نوبت دوم هاي دوره  تحصيلي مختلف   هاي رشته  دانشجو در ضوابط پذيرش شرايط و) الف
  

  . نمايند را نيز انتخاب »شبانه« نوبت دوم يليتحص هاي رشته توانند مي ) كارنامه 5 رديف بر اساس( رشته انتخاب  به  جاز م داوطلبان  كليه -1
  روزانـه  دوره رشـته مربـوط در       ضرايب و   امتحاني مواد همانند  » شبانه« نوبت دوم     هاي   دوره تحصيلي هاي  رشته از   يك هر   دروس    ضرايب و امتحاني مواد -2

  .باشد مي
 و   شـرايط عمـومي    واجـد    است   الزم  ، عالي   آموزش  ها و مؤسسات    دانشگاه» شبانه«وبت دوم   ن  هاي   دوره   تحصيلي  هاي  رشته  در   تحصيل   متقاضي  داوطلبان -3

  . باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه لحاظ مقررات از و بوده ) يك  شماره راهنماي  دفترچه 2 و 1 در صفحات شرايط مندرج( اختصاصي
   اسـتفاده   مجاز به  ،   رزمندگان   سهميه   قانون   اجرايي  نامه آيين بر اساس ،  شوند   مي   پذيرفته  »شبانه«بت دوم   هاي نو  دوره  در   رزمندگان   با سهميه    كه  داوطلباني -4

  . نخواهند بود ال بعد س آزمون  در رزمندگان از سهميه مجدد
لـذا بـه   . باشـند  اب و ذهاب و مسائل رفاهي معذور مـي  از ارائه خوابگاه، سرويس اي،)شبانه( نوبت دوم هاي  دوره   مجري   عالي  آموزش   مؤسسات و ها  دانشگاه -5

  .هاي شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند گردد انتخاب خود را بومي نموده و كد رشته داوطلبان توصيه مي
  هـاي   دوره ايجاد طرح نامه  آيين رد  كه  مواردي در مگر،  بود خواهند روزانه دوره دانشجويان  آموزشي   مقررات    تابع »شبانه« نوبت دوم    هاي  دوره   دانشجويان -6

  .است   شده مستثني» شبانه«نوبت دوم 
  .باشد  مي  ممنوع  روزانه  دوره  به »شبانه«نوبت دوم   هاي  دوره  دانشجويان انتقال -7
» )شبانه(نوبت دوم   « كلمه ذكردون  ب ناوريف و   تحقيقات علوم، وزارت مصوبات بر اساس  ،  »شبانه«نوبت دوم    هاي دوره دانشجويان التحصيلي فارغ  مدرك -8

  .دشو مي ءاعطا
  .شود با نظر دانشگاه ذيربط تعيين مي  »شبانه«نوبت دوم   هاي  دوره هاي  كالس  تشكيل ساعات -9

هـا و مؤسـسات       انـشگاه هاي مورد نظر بـه شـرايط اختـصاصي د            محل كد رشته  كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته الزم است قبل از اقدام به انتخاب               -10
  . نمايند اين دفترچه راهنما توجه171 الي 158عالي مندرج در صفحات آموزش 

  :ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه) شبانه(نوبت دوم   هاي  دوره شهريهجدول  -11
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسـيده، بـه شـرح          هاي مجري كه به تائيد        دانشگاه» شبانه«هاي نوبت دوم      هاي ثابت و متغير تحصيل در دوره        ميزان شهريه 

  . خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به ملزم» شبانه«  هاي نوبت دوم  دوره  شدگان پذيرفتهكه . باشد جدول ذيل مي
  

  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه) شبانه(نوبت دوم   هاي  دوره شهريهجدول 
  شهريه ثابت گروه آموزشي نشگاهعنوان دا شهريه متغير هر واحد

 )ريال(عملي  )ريال(نظري   )ريال(هر نيمسال 
  شهريه هر واحد

)ريال ( پايان نامه
   اراك 000/500/1 000/700 000/550 000/750/2 علوم انساني

  000/750/1 000/750 000/600 000/000/3  علوم پايه و فني و مهندسي
  000/750/1 000/750 000/600  000/000/3  علوم پايه، فني و مهندسي، كشاورزي  اروميه 000/500/1 000/700 000/550 000/000/3  وم انسانيعل

  اصفهان 000/500/1 000/750 000/600  000/250/3  علوم انساني
  000/750/1 000/750 000/600  000/000/4  علوم پايه و فني و مهندسي

  ـ تهران )س(الزهرا 000/500/1 000/750 000/600  000/250/3  لوم انسانيع
  000/750/1  000/000/1  000/800  000/000/4  علوم پايه، فني و مهندسي، هنر

  ايالم  000/250/1  000/550  000/450 000/750/2  علوم انساني
 000/500/1  000/625 000/500  000/000/3  كشاورزي، علوم پايه

  000/750/1 000/750  000/600  000/500/3  فني و مهندسي، كشاورزي، علوم پايه  سينا ـ همدان بوعلي  000/250/1  000/625  000/500 000/750/2  انيعلوم انس
  بيرجند 000/500/1  000/625  000/500  000/000/3 علوم انساني

  000/750/1 000/750 000/600  000/000/3  علوم پايه و فني و مهندسي
  تبريز 000/500/1 000/750 000/600  000/500/2  علوم انساني

  000/000/2  000/000/1  000/800  000/000/3  فني و مهندسي، علوم پايه، كشاورزي
  تربيت مدرس ـ تهران  000/750/1  000/875  000/700  000/000/4  علوم انساني

  000/000/2  000/250/1  000/000/1  000/500/4  پايه، هنر،كشاورزي  و مهندسي، علوم  فني
  000/750/1  000/000/1  000/800  000/000/4  ، علوم پايه فني و مهندسي  ت معلم تهرانتربي 000/500/1 000/800  000/650  000/500/3  علوم انساني 
  تربيت معلم آذربايجان ـ تبريز  000/250/1  000/550  000/450 000/750/2  علوم انساني 

  000/500/1  000/625  000/500  000/000/3  علوم پايه و فني و مهندسي 
  تربيت معلم سبزوار   000/000/1  000/550  000/450  000/250/2  علوم انساني
  000/000/1  000/625  000/500  000/500/2  علوم پايه

  000/750/1 000/875  000/700  000/500/3  علوم انساني 
  تهران   000/000/2  000/250/1  000/000/1  000/500/4  فني و مهندسي 

  000/000/2  000/250/1  000/000/1  000/500/3  كشاورزي، هنر علوم پايه، 



 ها                                                                                          پيوست1390 سال )كارشناسي ارشد(خاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي  دفترچه راهنماي انت

  ها پيوست  152صفحه   ها پيوست
 

  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه) شبانه(نوبت دوم   هاي  دوره شهريهجدول 
  شهريه ثابت گروه آموزشي نشگاهعنوان دا شهريه متغير هر واحد

 )ريال(عملي  )ريال(نظري   )ريال(هر نيمسال 
  شهريه هر واحد

)ريال ( پايان نامه
 000/500/1 000/875  000/700  000/250/4  فني و مهندسي   خليج فارس ـ بوشهر  000/500/1 000/700  000/550  000/000/4  علوم انساني 

  000/000/2 000/750 000/600  000/000/3  علوم پايه  دامغان
 000/500/1 000/700 000/550  000/500/2  فني و مهندسي، علوم پايه، كشاورزي  رازي ـ كرمانشاه   000/250/1  000/550  000/450  000/500/2  نيعلوم انسا

 000/500/1 000/875  000/700  000/500/3  فني و مهندسي، علوم پايه، كشاورزي  زابل  000/500/1 000/750  000/600  000/000/3  علوم انساني
 000/500/1 000/700  000/550  000/500/2  علوم انساني 

  زنجان  000/500/1 000/750  000/600  000/500/2  علوم پايه و كشاورزي
 000/500/1 000/750  000/600  000/000/3  فني و مهندسي 

  000/750/1 000/750  000/600  000/500/3  فني و مهندسي، علوم پايه  سمنان  000/500/1  000/625  000/500  000/000/3  علوم انساني
  000/750/1 000/750  000/600  000/250/3  علوم پايه، فني و مهندسي  سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  000/500/1 000/700  000/550 000/750/2  علوم انساني
  000/500/1 000/750  000/600  000/500/2  علوم انساني

  شاهد  000/000/2  000/000/1  000/800  000/000/4  فني و مهندسي
  000/750/1  000/000/1  000/800  000/500/3  علوم پايه، كشاورزي، هنر

 000/500/1 000/750 000/600  000/500/2 علوم انساني
  شهركرد  000/750/1 000/875  000/700  000/000/3  علوم پايه، فني و مهندسي

 000/500/1 000/875  000/700  000/000/3  كشاورزي
  000/000/2  000/000/1  000/800  000/000/3  و مهندسي، كشاورزي  علوم پايه، فني   شهيد باهنر ـ كرمان  000/500/1 000/850  000/650  000/000/3  ني علوم انسا

  000/750/1  000/250/1  000/000/1  000/500/3  علوم پايه، فني و مهندسي، هنر  شهيد بهشتي ـ تهران  000/750/1 000/875  000/700  000/250/3  علوم انساني
  000/750/1 000/700 000/550  000/000/3  علوم انساني

  هيد چمران ـ اهوازش  000/750/1  000/000/1  000/800  000/500/3  فني و مهندسي، علوم پايه
  000/750/1 000/750 000/600  000/000/3  كشاورزي

  000/000/2  000/000/1  000/800  000/000/4  ، كشاورزي، هنرعلوم پايه، فني و مهندسي  شيراز  000/750/1 000/800  000/650  000/500/3  علوم انساني
  000/000/2  000/250/1  000/000/1  000/000/4  ها كليه گروه  صنعتي اصفهان

  000/000/2  000/250/1  000/000/1  000/500/3  علوم پايه   اميركبير ـ تهران صنعتي  000/000/2  000/250/1  000/000/1  000/500/4  فني و مهندسي
  000/750/1  000/250/1  000/000/1  000/500/3  علوم پايه، فني و مهندسي   نصيرالدين طوسي  خواجه صنعتي

  000/000/2  000/875  000/700  000/500/3  علوم پايه، فني و مهندسي، كشاورزي  صنعتي شاهرود  MBA 000/500/3  000/600 000/750 000/750/1مديريت 
  000/000/2  000/250/1  000/000/1  000/500/4  علوم پايه، فني و مهندسي  صنعتي شريف ـ تهران  باشد  ريال مي000/500/67ع شهريه مجمو MBAمديريت  
  000/000/2  000/875  000/700  000/500/3  علوم پايه، فني و مهندسي  صنعتي مالك اشتر  MBA 000/500/3  000/600 000/750 000/750/1مديريت  

 000/500/1 000/750 000/600  000/000/3  ساني و علوم پايهعلوم ان  عالمه طباطبايي ـ تهران
  000/750/1  000/250/1  000/000/1  000/000/4  علوم پايه، فني و مهندسي، هنر  علم و صنعت ايران ـ تهران 000/500/1 000/750 000/600  000/250/3  علوم انساني

  000/750/1 000/750  000/600  000/500/3  علوم پايه و كشاورزي  گرگان طبيعي  منابع   و كشاورزي علوم 
 000/500/1 000/700 000/550  000/000/3  علوم پايه و كشاورزي  ي خرمشهريعلوم و فنون دريا

  000/750/1 000/875 000/700  000/250/3  علوم انساني
 فردوسي ـ مشهد  000/750/1  000/150/1  000/900  000/000/4  فني و مهندسي، هنر

  000/750/1  000/150/1  000/900  000/500/3  اورزيعلوم پايه و كش



 ها                                                                                          پيوست1390 سال )كارشناسي ارشد(خاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي  دفترچه راهنماي انت

  ها پيوست  153صفحه   ها پيوست
 

  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه) شبانه(نوبت دوم   هاي  دوره شهريهجدول 
  شهريه ثابت گروه آموزشي نشگاهعنوان دا شهريه متغير هر واحد

 )ريال(عملي  )ريال(نظري   )ريال(هر نيمسال 
  شهريه هر واحد

)ريال ( پايان نامه
  قم  000/750/1  000/625  000/500  000/000/3  علوم انساني

  000/500/1  000/625  000/500  000/000/3  علوم پايه، فني و مهندسي
  كاشان  000/750/1 000/700  000/550  000/500/3  علوم انساني

  000/750/1  000/750  000/600  000/500/3  علوم پايه، فني و مهندسي
    رامين طبيعي منابع   و  كشاورزي 

  000/750/1 000/750 000/600  000/000/3  كشاورزي  مالثاني ـ اهواز

  گيالن ـ رشت  000/750/1  000/700  000/550  000/250/3  علوم انساني
  000/750/1  000/750  000/600  000/500/3  علوم پايه، فني و مهندسي، كشاورزي

  آباد خرملرستان ـ   000/000/1  000/625  000/500  000/250/2  علوم انساني
 000/500/1  000/625  000/500  000/500/2  علوم پايه، فني و مهندسي، كشاورزي

  مازندران ـ بابلسر  000/750/1 000/700 000/550  000/250/3  علوم انساني
  000/750/1 000/750 000/600  000/500/3  علوم پايه، فني و مهندسي، كشاورزي

  محقق اردبيلي ـ اردبيل  000/000/1  000/550  000/450  000/500/2  علوم انساني
  000/000/1  000/625  000/500 000/750/2  علوم پايه، فني و مهندسي، كشاورزي

  ـ رفسنجان) عج(وليعصر 000/500/1 000/850  000/650  000/000/3  علوم انساني 
  000/000/2  000/000/1  000/800  000/000/3  علوم پايه 

  هرمزگان ـ بندرعباس  000/500/1 000/800  000/600 000/750/2  علوم انساني
  000/750/1  000/950  000/750  000/250/3 ها سايرگروه

 000/500/1  000/000/1  000/800  000/000/4 هنر  هنر اصفهان
 000/500/1  000/000/1  000/800  000/000/4 هنر هنر تهران

  ياسوج  000/000/1  000/625  000/500  000/500/2  نسانيعلوم ا
  000/500/1 000/700 000/550  000/000/3  علوم پايه

  يزد 000/500/1 000/700  000/550  000/000/3  علوم انساني 
  000/750/1 000/800  000/650 000/750/3  فني و مهندسي و علوم پايه

پژوهشگاه شـيمي و مهندسـي شـيمي        
  000/750/1  000/000/1  000/800  000/800/3   و مهندسيعلوم پايه، فني  ايران

  000/750/1  000/000/1  000/800  000/750/4  فني و مهندسي پژوهشگاه مواد و انرژي 
  000/750/1  000/750  000/600  000/000/3  هاي آموزشي كليه گروه  ساير مراكزآموزش عالي

  
  :هاي نيمه حضوري لي دورههاي مختلف تحصي شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته) ب
  . نمايند را نيز انتخابحضوري  هاي نيمه  دورهتحصيلي هاي رشته توانند مي ) كارنامه 5 رديف براساس( رشته انتخاب  به  جاز مداوطلبان  كليه -1
توانند بدون انصراف از تحصيل در آزمون         مي كنند،  عالي كه از معافيت تحصيلي استفاده نمي        ها و مؤسسات آموزش     حضوري دانشگاه   دانشجويان دوره نيمه   -2

نام در رشته قبولي جديد، الزم است از رشته قبولي قبلـي خـود         بديهي است در صورت موفقيت و قبل از ثبت        . نام و شركت نمايند    تحصيالت تكميلي ثبت  
  .انصراف قطعي حاصل نمايند

نامه اجرايي قـانون سـهميه رزمنـدگان، مجـاز بـه              شوند، براساس آيين    حضوري پذيرفته مي    نيمههاي     داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان در دوره         -3
  .استفاده مجدد از سهميه رزمندگان در آزمون تحصيالت تكميلي سال بعد نخواهند بود

 تحصيلي و ساير امور رفاهي به دانشجويان را نخواهند حضوري به هيچ وجه امكان تأمين خوابگاه، وام  هاي نيمه   دوره  مجري     عالي    آموزش  ها و مؤسسات       دانشگاه -4
  .داشت

نور  حضوري، همانند مقررات آموزشي دانشگاه پيام      هاي نيمه    عالي در زمينه آموزش     ها و مؤسسات آموزش     حضوري دانشگاه  هاي نيمه   مقررات آموزشي دوره   -5
  .  روز در هفته با نظر دانشگاه خواهد بودهاي رفع اشكال و حداكثر دو ها بصورت كالس خواهد بود و تشكيل كالس

ها و مؤسسات آموزش عالي با رعايت ضوابط مربوط مدرك تحصيلي رسمي مورد تأييـد وزارت علـوم،      هاي نيمه حضوري دانشگاه     التحصيالن دوره   به فارغ  -6
  .شود اعطاء مي» آموزش اين دوره به طريق نيمه حضوري بوده است«تحقيقات و فناوري با ذكر كلمه 

  .شدگان الزامي است  كسب حدنصاب نمره علمي الزم براي كليه پذيرفته-7
  .گردد هاي نيمه حضوري براساس مقررات مربوط شهريه اخذ مي  از دانشجويان دوره-8
ه بـه وزارت علـوم،      هـا و مؤسـسات آمـوزش عـالي وابـست            حضوري دانـشگاه    هاي نيمه   هاي تحصيلي دوره    حضوري براي كليه رشته     هاي نيمه    شهريه دوره  -9

 شامل دو قسمت شهريه ثابت و متغير بوده و ميزان شهريه ثابت و متغير براي هر نيمسال تحـصيلي بـه   1390هاي سال  تحقيقات و فناوري براي ورودي  
  .همان دانشگاه خواهد بود) شبانه(هاي دوره نوبت دوم  شهريه% 60ميزان 

  



 ها                                                                                          پيوست1390 سال )كارشناسي ارشد(خاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي  دفترچه راهنماي انت

  ها پيوست  154صفحه   ها پيوست
 

 :تذكرات

  :مختلف تحصيلي دانشگاه پيام نورهاي  شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته) ج
 همچنـين  و  ذيـربط هـاي   گـروه  آزمـون ر د شركت  شرط به و هنر  و مهندسي، كشاورزي    پايه، فني      علوم   انساني،  علوم هاي گروه از يك هر   داوطلبان   كليه -1

  . نمايند را نيز انتخابدانشگاه پيام نور  مراكز تحصيلي هاي رشته توانند مي ) كارنامه 5 رديف بر اساس( رشته انتخاب  به  بودن جازم
 در منـدرج   شـرايط ( اختـصاصي  و   شـرايط عمـومي    واجـد    اسـت   الزمهاي تحصيلي مراكز دانشگاه پيام نور          محل كد رشته  در    تحصيل    متقاضي  داوطلبان -2

  . باشند نداشته   منعي  عمومي  وظيفه لحاظ مقررات از و بوده ) يك  شماره راهنماي  دفترچه 2 و 1صفحات 
نامه اجرايي قانون سهميه رزمندگان، مجـاز بـه اسـتفاده              آيين بر اساس شوند،     داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان در دانشگاه پيام نور پذيرفته مي             -3

  .مجدد از سهميه رزمندگان در آزمون تحصيالت تكميلي سال بعد نخواهند بود
ها بـه همـراه فهرسـت         شدگان نهايي اينگونه رشته     ها، به روش متمركز صورت خواهد گرفت و فهرست اسامي پذيرفته            محل  كد رشته  پذيرش دانشجو در     -4

بديهي است چنانچه تعداد داوطلبان متقاضي كمتر از ظرفيت رشـته محـل باشـد،        . صورت متمركز اعالم خواهد شد     هها ب   شدگان ساير رشته    اسامي پذيرفته 
  .  علمي صورت خواهد گرفتحد نصابگزينش بر اساس 

  شـدگان   پذيرفتـه  .باشـد    پيام نور، به شرح جدول ذيل مـي         دانشگاه   تحصيلي   مختلف  هاي  رشته درهاي ثابت و متغير       ميزان شهريه  :دانشگاه پيام نور    شهريه -5
  .باشد مؤسسات آموزش عالي ذيربط مي   در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به ملزم

  
  
  
  

  . تعيين شده است% 15در حال حاضر نرخ افزايش ساالنه حدود . يابد هاي ثابت و متغير با تصويب هيات امنا افزايش مي  شهريه-1
  .ماند باشد و بقيه موارد به قوت خود باقي مي ترم تابستاني پنجاه درصد شهريه ثابت مربوط مي  شهريه ثابت دانشجو در-2
  .باشد هاي متغير مربوط مي شهريه% 50 شهريه متغير درس خودخوان -3
در صورت موافقت دولت بـا تـأمين اعتبـار مـورد نيـاز              .  منظور نشده است   86ها اين كاهش در سال        با توجه به سياست دولت مبني بر كاهش شهريه         -4

  .ها جدول تكميلي اعالم خواهد شد ناشي از كاهش شهريه
  

  :ها و مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي هاي مختلف تحصيلي دانشگاه شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو دركد رشته) د
 غيردولتـي و    عـالي    آمـوزش   و مؤسـسات   هـا   دانـشگاه  تحـصيلي  هـاي   رشـته  تواننـد   مي ) رنامهكا 5 رديف   بر اساس ( رشته انتخاب   به جازم  داوطلبان  كليه -1

  . نمايند را نيز انتخابغيرانتفاعي 
 و   شرايط عمومي  واجد   است  الزمغيردولتي و غيرانتفاعي       عالي   آموزش  ها و مؤسسات    دانشگاه   تحصيلي  هاي   محل كد رشته  در  تحصيل    متقاضي  داوطلبان -2

  . باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه لحاظ مقررات از و بوده ) يك  شماره راهنماي  فترچه د2 و 1صفحات   درمندرج  شرايط( ختصاصيا
نامه اجرايـي     آيين بر اساس شوند،    غيردولتي و غيرانتفاعي پذيرفته مي       عالي   آموزش  ها و مؤسسات    دانشگاه داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان در          -3

  .قانون سهميه رزمندگان، مجاز به استفاده مجدد از سهميه رزمندگان در آزمون تحصيالت تكميلي سال بعد نخواهند بود
هـا بـه همـراه        شدگان نهايي اينگونه رشته     ها، به روش متمركز صورت خواهد گرفت و فهرست اسامي پذيرفته             محل  كد رشته  پذيرش دانشجو در برخي از       -4

  .صورت متمركز اعالم خواهد شد هها ب  اسامي پذيرفته شدگان ساير رشتهفهرست
باشد تا چند برابر ظرفيت پـذيرش،         ها كه نياز به انجام مصاحبه و يا آزمون عملي بوده و پذيرش آنان به روش نيمه متمركز مي                     محل كد رشته  در برخي از     -5

شدگان بر اساس نتيجه مـصاحبه و يـا آزمـون            ايتاًً مؤسسه آموزش عالي ذيربط از بين معرفي       فهرست اسامي داوطلبان واجد شرايط اعالم خواهد شد و نه         
شـدگان نهـايي بـه سـازمان      يدشدگان را براي گزينش و اسـتخراج اسـامي قبـول      أيعملي و با توجه به نمرات علمي و ظرفيت رشته مورد نظر، فهرست ت             

  .سنجش آموزش كشور ارسال خواهند نمود
 ايـن دفترچـه راهنمـا       گيـرد، در انتهـاي      متمركز صورت مـي    هايي كه به روش نيمه       محل كد رشته  پذيرش دانشجو در     ط و ضوابط اختصاصي   شراي: تذكر مهم 

  .درج شده است، )ها  پيوستبخش(
هـا و مؤسـسات       دانـشگاه هاي مورد نظـر بـه شـرايط اختـصاصي              محل كد رشته  الزم است قبل از اقدام به انتخاب         ، كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته      -6

  . نمايند اين دفترچه راهنما توجه171 الي 158عالي مندرج در صفحات آموزش 
  . داشت نخواهند  دانشجويان  به رفاهي امور ساير و  تحصيلي  وام ، خوابگاه ، مسكن  تأمين  امكان  وجه هيچ  به مجري،  عالي  آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه -7
  .است  شده مستثني   ها دوره ايجاد طرح نامه آيين رد  كه  مواردي در مگر ،بود خواهند روزانه دوره دانشجويان  آموزشي  مقررات  تابع دانشجويان -8
  :ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي دانشگاه  شهريه -9

 غيردولتـي و غيرانتفـاعي كـه توسـط هيـأت امنـاء              عـالي    آموزش  ساتمؤس و ها   دانشگاه   تحصيلي   مختلف  هاي  رشته درهاي ثابت و متغير       ميزان شهريه 
  . باشد ميذيل مؤسسه آموزش عالي مربوط به تصويب رسيده، به شرح جداول 

 .باشد مؤسسات آموزش عالي ذيربط مي  ها و  دانشگاه در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم شدگان پذيرفته -
  ت آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعيها و مؤسسا  دانشگاه جدول شهريه

 رشته/ گروه آموزشي عنوان مؤسسه
  شهريه ثابت
هر نيمسال 

  )ريال(
  شهريه متغير هر واحد

 )ريال(

  شهريه هر واحد
  پايان نامه

 )ريال(
 000/500/1 000/500نياز و تخصصي  پيش 000/000/3 ها كليه رشته  الدين  اصول دانشكده

  000/500/1 000/500  000/500/3  ها كليه رشته  رري ـ شهدانشكده علوم حديث
 000/500/1 000/500 000/000/3 علوم انساني  اصفهان قرآني ـ   معارف    دانشكده

 000/000/2 000/700عملي   ـ  000/600نظري   000/500/3 فني و مهندسي  ـ مشهد) ع(امام رضا    هگادانش 000/500/1 000/600  ـ  عملي 000/500نظري  000/000/3 علوم انساني

دروس عملي پرهزينهنامههزينه و پاياندروس عملي كمدروس نظري شهريه ثابت  متغير به ازاي هر واحد درسي به ريالشهريه
000/311/3  100/331  300/993  500/655/1  
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  ت آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعيها و مؤسسا  دانشگاه جدول شهريه

 رشته/ گروه آموزشي عنوان مؤسسه
  شهريه ثابت
هر نيمسال 

  )ريال(
  شهريه متغير هر واحد

 )ريال(

  شهريه هر واحد
  پايان نامه

 )ريال(
  .گردد شدگان شهريه اخذ نمي از پذيرفته  ـ قم) ع(دانشگاه باقرالعلوم

 - MBA  000/500/3  000/600مديريت 
   ـ بابل فنون مازندران و علوم    دانشگاه  000/750/1  000/850  عملي  ـ 000/650 نظري  000/500/3  فني و مهندسي

  000/500/1  000/500  000/000/3  ها ساير گروه

  000/000/4  ها كليه رشته  دانشگاه مفيد ـ قم

  000/850شهريه متغير هرواحد نظري 
ــادل دوره    ــي مع ــهريه دروس جبران ش
كارشناســي بــوده و شــهريه هــر واحــد 

  باشد  ريال مي000/550نياز  پيش

000/850/1  

  البرز ـ قزويندانش مؤسسه آموزش عالي   000/000/2  000/500  000/000/3  علوم اجتماعي
  000/000/2  000/650  000/000/3  هاي انگليسي زبان

  000/500/1 000/500  000/000/3  ها كليه رشته  طبرستان ـ چالوس  عالي   آموزش مؤسسه

 000/500/1  000/500  000/000/3  علوم انساني و علوم پايه

  000/000/2  000/600  000/000/3  فني و مهندسي

 بهـائي    شيخ  ،  )آمل(هاي غيرانتفاعي شمال      دانشگاه
، مركـز آمـوزش     )تهران(، علم و فرهنگ     )اصفهان(

لي ، مؤســسات آمــوزش عــا)تهــران(عــالي خــاتم 
الغدير  ، )تبريز (ارس ، )آبيك قزوين(غيرانتفاعي آبا 

ســجاد  ، )قــزوين(رجــاء  ، )مــشهد(خيــام ، )تبريــز(
اصـفهاني    اشـرفي     شـهيد   ،  )تهـران  (سوره،  )مشهد(
 »ره«محدث نـوري    عالمه  ،  )قزوين(كار  ،  )اصفهان(
ــور( ــاد  ، )تهــران( »صــدرا«لهين أصــدرالمت، )ن جه

   )تبريز(» ص«مو نبي اكر) واحد يزد (دانشگاهي 
  000/000/2  000/500  000/000/3  كشاورزي و هنر

ها و مؤسسات آموزش عالي  ساير دانشگاه
  000/500/1  000/500 000/000/3  هاي آموزشي كليه گروه  غيردولتي ـ غيرانتفاعي

 
  .هاي كارشناسي مندرج در دفترچه آزمون سراسري همان سال است نياز يا جبراني معادل شهريه دوره شهريه هر واحد درس پيش

  
  
  :)هاي مجازي دوره(ها و مؤسسات آموزش عالي  هاي مختلف تحصيلي دانشگاه شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو دركد رشته )  ه
  . نمايند هاي مجازي را نيز انتخاب هاي تحصيلي دوره توانند رشته مي)   كارنامه5 رديف بر اساس(نتخاب رشته ا به  داوطلبان مجاز   كليه -1
 واجد شـرايط      است   الزم ، غيردولتي و غيرانتفاعي مجازي      عالي   آموزش  ها و مؤسسات    دانشگاه  هاي تحصيلي      محل كد رشته در     تحصيل     متقاضي   داوطلبان -2

  . باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه بوده و از لحاظ مقررات)  يك  راهنماي شماره   دفترچه2 و 1مندرج در صفحات  شرايط (ي  و اختصاص عمومي
نامـه     آيين بر اساس شوند،     غيردولتي و غيرانتفاعي مجازي پذيرفته مي        عالي   آموزش  ها و مؤسسات     داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان در دانشگاه         -3

  .اجرايي قانون سهميه رزمندگان، مجاز به استفاده مجدد از سهميه رزمندگان در آزمون تحصيالت تكميلي سال بعد نخواهند بود
د توانند براي اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه يا مؤسسه مـورد نظـر خـو                 صورت الكترونيكي بوده و داوطلبان مي      ههاي مجازي ب     در دوره    آموزش -4

  .مراجعه نمايند
هـا و مؤسـسات    صورت چند برابر بـه دانـشگاه   هها ب هاي دوره مجازي به روش شرايط خاص بوده و داوطلبان متقاضي اين رشته محل  پذيرش در رشته   -5

كـه  (و شرايط خـاص     هاي بورسيه    شدگان رشته  اسامي چند برابر ظرفيت معرفي    . ها براي مصاحبه معرفي خواهند شد       آموزش عالي پذيرنده اين دوره    
هـاي   هـاي دوره    ضمناً داوطلبان محدوديتي در تعداد انتخاب رشته محل       . در سايت سازمان درج خواهد شد     ) صفحه يك آمده است   » ب«توضيح در بند    
  .مجازي ندارند

  . نخواهند داشت دانشجويان  و ساير امور رفاهي به   تحصيلي ، وام  ، خوابگاه مسكن تأمين   امكان  هيچ وجه مجري، به   عالي  آموزش ها و مؤسسات  دانشگاه -6
 عالي  آموزش ها و مؤسسات  دانشگاهباشد و ساير  هاي مجازي در مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي مي   جدول شهريه ذيل مختص به دوره-7

  . دهاي مجازي خود را بر اساس مصوبه هيات امناء دانشگاه اخذ خواهند نمو شهريه دوره 
  

  هاي مختلف تحصيلي مربوط به مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي مجازي جدول شهريه رشته
  شهريه ثابت گروه آموزشي شهريه متغير هر واحد

 )ريال(عملي  )ريال(نظري  )ريال(هر نيمسال 
  شهريه هر واحد

 )ريال ( پايان نامه
 000/000/1 000/625 000/500 000/750/2 علوم انساني

 000/500/1 000/750 000/550 000/250/3 علوم پايه و فني و مهندسي
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  هاي مجازي هاي مختلف تحصيلي مربوط به دوره جدول شرايط و ضوابط پذيرش رشته
  ضوابط پذيرش  وشرايط نام مؤسسه پذيرنده

  دانشكده علوم حديث
  )شهرري(

ط دانشكده علوم حديث، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبـان بـراي               شرايط و ضواب   ،از آنجاييكه تا زمان چاپ اين دفترچه      
   .مراجعه فرمايند  http://vu.hadith.ac.ir  :دانشكده به آدرسكسب اطالع از شرايط مذكور به سايت 

  دانشگاه اصفهان
اصل نگرديده؛ لذا داوطلبان براي كسب      ، به اين سازمان و    اصفهان شرايط و ضوابط دانشگاه      ،از آنجاييكه تا زمان چاپ اين دفترچه      

   .مراجعه فرمايند   www.ui.ac.ir  :دانشگاه به آدرساطالع از شرايط مذكور به سايت 

) ع(دانشگاه امام رضا
  مشهد

  )غيردولتي و غيرانتفاعي(

ـ    30نـام حـداقل       هاي مجازي، تشكيل هـر دوره منـوط بـه ثبـت             هاي باالي دوره     با توجه به هزينه    -1  .شجو خواهـد بـود     نفـر دان
صـورت ويـدئو كنفـرانس        بـه ) رفع اشـكال  (و حضوري   ) وب كنفرانس (صورت    هاي مجازي به    هاي آموزشي شامل كالس      دوره -2

 داوطلبـان   -4. باشـد   مـي  )ONLINE( هاي بر خـط     آموزشي و كالس   CD صورت الكترونيكي بر مبناي      آموزش به  -3. باشد  مي
   .مراجعه فرمايند   www.imamreza.ac.ir :دانشگاه به آدرس به سايت و ضوابطشرايط ساير براي كسب اطالع از 

  دانشگاه تهران
، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان بـراي كـسب            تهران شرايط و ضوابط دانشگاه      ،از آنجاييكه تا زمان چاپ اين دفترچه      

   .مراجعه فرمايند   www.ut.ac.ir  :دانشگاه به آدرساطالع از شرايط مذكور به سايت 

  دانشگاه پيام نور
، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان براي كـسب       پيام نور  شرايط و ضوابط دانشگاه      ،از آنجاييكه تا زمان چاپ اين دفترچه      

   .مراجعه فرمايند   www.pnu.ac.ir  :دانشگاه به آدرساطالع از شرايط مذكور به سايت 
  هاي مجازي دانشگاه تربيت مدرس ـ تهران هاي ثابت و متغير رشته جدول شهريه

  )به ريال(شهريه 
  گروه آموزشي

  شهريه ثابت هر
   تحصيلينيمسال

  شهريه متغير هر
  مجموع دوره   درسيواحد

  000/000/58  000/950  000/000/7   و هنرعلوم انساني

  دانشگاه تربيت مدرس
  )رانته(

  000/000/74  000/200/1  000/000/9   و علوم پزشكي فني و مهندسي،علوم پايه
دانشگاه سيستان و 

  )زاهدان(بلوچستان 
، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان        سيستان و بلوچستان   شرايط و ضوابط دانشگاه      ،از آنجاييكه تا زمان چاپ اين دفترچه      

   .مراجعه فرمايند   www.usb.ac.ir  :دانشگاه به آدرسبراي كسب اطالع از شرايط مذكور به سايت 

  دانشگاه شهيد بهشتي
، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبـان بـراي   شهيد بهشتي شرايط و ضوابط دانشگاه ،از آنجاييكه تا زمان چاپ اين دفترچه     

   .مراجعه فرمايند   www.sbu.ac.ir  :دانشگاه به آدرسكسب اطالع از شرايط مذكور به سايت 

  دانشگاه شيراز
، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبـان بـراي كـسب    شيراز شرايط و ضوابط دانشگاه     ، آنجاييكه تا زمان چاپ اين دفترچه      از

   .مراجعه فرمايند   www.shirazu.ac.ir  :دانشگاه به آدرساطالع از شرايط مذكور به سايت 

  دانشگاه صنعتي اصفهان
، به اين سازمان واصـل نگرديـده؛ لـذا داوطلبـان            اصفهانرايط و ضوابط دانشگاه صنعتي       ش ،از آنجاييكه تا زمان چاپ اين دفترچه      

   .مراجعه فرمايند   www.iut.ac.ir  :دانشگاه به آدرسبراي كسب اطالع از شرايط مذكور به سايت 

دانشگاه صنعتي خواجه 
  نصيرالدين طوسي

اه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، به اين سازمان واصل نگرديـده؛   شرايط و ضوابط دانشگ،از آنجاييكه تا زمان چاپ اين دفترچه   
   .مراجعه فرمايند   www.kntu.ac.ir  :دانشگاه به آدرسلذا داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط مذكور به سايت 

دانشگاه علم و صنعت 
  ايران

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبـان          ايران علم و صنعت   شرايط و ضوابط دانشگاه      ،از آنجاييكه تا زمان چاپ اين دفترچه      
   .مراجعه فرمايند   www.iust.ac.ir  :دانشگاه به آدرسبراي كسب اطالع از شرايط مذكور به سايت 

  دانشگاه فردوسي مشهد
ه؛ لذا داوطلبان براي    ، به اين سازمان واصل نگرديد     فردوسي مشهد  شرايط و ضوابط دانشگاه      ،از آنجاييكه تا زمان چاپ اين دفترچه      

   .مراجعه فرمايند  www.um.ac.ir  :دانشگاه به آدرسكسب اطالع از شرايط مذكور به سايت 

  دانشگاه قم
 شرايط و ضوابط دانشگاه قم، به اين سازمان واصل نگرديـده؛ لـذا داوطلبـان بـراي كـسب                    ،از آنجاييكه تا زمان چاپ اين دفترچه      

   .مراجعه فرمايند  http://vu.qom.ac.ir  :دانشكده مجازي قم به آدرساطالع از شرايط مذكور به سايت 

  دانشگاه گيالن
ن، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان بـراي كـسب            گيال شرايط و ضوابط دانشگاه      ،از آنجاييكه تا زمان چاپ اين دفترچه      

   .مراجعه فرمايند   www.guilan.ac.ir  :دانشگاه به آدرساطالع از شرايط مذكور به سايت 
مؤسسه آموزش عالي 

 و غيرانتفاعي  غيردولتي
  )تهران(مهرالبرز 

 شرايط و ضوابط مؤسسه غيرانتفاعي مهرالبرز، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبـان               ،از آنجاييكه تا زمان چاپ اين دفترچه      
  .مراجعه فرمايند   www.mehralborz.ac.ir:تيمؤسسه به آدرس اينترنبراي كسب اطالع از شرايط مذكور به سايت 

مؤسسه آموزش عالي 
 و غيرانتفاعي  غيردولتي

  )تهران(نورطوبي 

 شرايط و ضوابط مؤسسه غيرانتفاعي نورطوبي، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبـان  ،از آنجاييكه تا زمان چاپ اين دفترچه   
  .مراجعه فرمايند   www.nooretouba.ac.ir:سسه به آدرس اينترنتيمؤبراي كسب اطالع از شرايط مذكور به سايت 



 ها                                                                                          پيوست1390 سال )كارشناسي ارشد(خاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي  دفترچه راهنماي انت

  ها پيوست  157صفحه   ها پيوست
 

  :)الملل هاي بين دوره(ها و مؤسسات آموزش عالي  هاي مختلف تحصيلي دانشگاه شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در كد رشته) و
  . نمايند الملل را نيز انتخاب هاي بين ي تحصيلي دورهها توانند رشته مي)   كارنامه5 رديف بر اساس(انتخاب رشته  به  داوطلبان مجاز   كليه -1
 واجـد     اسـت   الملل الزم   هاي بين    پذيرنده دانشجو در دوره      عالي   آموزش  ها و مؤسسات    دانشگاه  هاي تحصيلي      محل كد رشته در     تحصيل     متقاضي   داوطلبان -2

  . باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه بوده و از لحاظ مقررات)   يك نماي شمارهراه  دفترچه 2 و 1مندرج در صفحات  شرايط (و اختصاصي  شرايط عمومي 
شـوند، بـر اسـاس     الملل پذيرفته مي    هاي بين    پذيرنده دانشجو در دوره      عالي   آموزش  ها و مؤسسات     داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان در دانشگاه         -3

  .، مجاز به استفاده مجدد از سهميه رزمندگان در آزمون تحصيالت تكميلي سال بعد نخواهند بودنامه اجرايي قانون سهميه رزمندگان آيين
ها و مؤسسات آمـوزش عـالي    صورت چند برابر به دانشگاه    هها ب   الملل به روش شرايط خاص بوده و داوطلبان متقاضي اين رشته محل             هاي بين   هاي دوره    پذيرش در رشته   -4

صفحه يك  » ب«كه توضيح آن در بند      (هاي بورسيه و شرايط خاص        شدگان رشته   اسامي چند برابر ظرفيت معرفي    . اي مصاحبه معرفي خواهند شد    ها بر   پذيرنده اين دوره  
  .الملل ندارند هاي بين هاي دوره ضمناً داوطلبان محدوديتي در تعداد انتخاب رشته محل. در سايت سازمان درج خواهد شد) آمده است

  .وانند براي اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه يا مؤسسه مورد نظر خود مراجعه نمايندت  داوطلبان مي-5
  الملل هاي بين هاي مختلف تحصيلي مربوط به دوره جدول شرايط، ضوابط پذيرش و شهريه رشته

  شرايط و ضوابط پذيرش و ميزان شهريه نام دانشگاه 
 تعداد واحـد    -2. المللي ارس، مطابق با محتواي برنامه و نظام آموزشي دانشگاه تبريز خواهد بود              هاي پرديس بين     محتواي آموزشي برنامه   -1

.  واحـد خواهـد بـود   32 و حـداكثر  28مورد نياز براي فراغت از تحصيل و اخذ مدرك، طبق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري حـداقل             
 طـول مـدت تحـصيل در دوره مـذكور     -3. جبراني مورد نياز بر اساس تشخيص پرديس ارس براي دانشجويان الزامي است گذراندن دروس   

 و توضـيحات ذيـل     شـهريه دوره بـه شـرح جـدول    -4. باشد مي)  نيمسال6( سال تحصيلي 3و حداكثر  )  نيمسال 4( سال تحصيلي    2حداقل  
  .باشد مي

  لشهريه ثابت هر نيمسا  مجموعه آموزشي  )به ريال(شهريه متغير براي هر واحد درسي 
  نامه پايان  پروژه و واحدهاي عملي  دروس نظري  )به ريال(

  000/800/1  000/200/1  000/000/1  000/000/12  علوم انساني 
  000/800/1  000/250/1  000/000/1  000/500/12  علوم پايه

  000/800/1  000/300/1  000/000/1  000/000/13  فني مهندسي
  000/800/1  000/350/1  000/000/1  000/500/13  كشاورزي

  دانشگاه تبريز
المللي  پرديس بين(

  )ارس

  .ها نخواهد بود هاي دوره زبان انگليسي، اسكان، اياب و ذهاب، تغذيه، كتاب و ساير هزينه مبالغ پرداختي از بابت شهريه شامل هزينه -
 . مسترد نخواهد شددر صورت انصراف، حذف ترم و يا اخراج دانشجو، مبلغ دريافتي از بابت شهريه تحصيل، -
   .باشد، حتي اگر دانشجو از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد هاي تحصيلي الزامي مي پرداخت شهريه ثابت در تمامي نيمسال -

طـالع از   ، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبـان بـراي كـسب ا             تهراناز آنجاييكه تا زمان چاپ اين دفترچه شرايط و ضوابط دانشگاه              دانشگاه تهران
  . مراجعه فرمايند   www.ut.ac.ir:  دانشگاه به آدرسشرايط مذكور به سايت 

  دانشگاه سيستان
  بلوچستان و

)چابهار المللي بين پرديس(

، به اين سازمان واصـل نگرديـده؛ لـذا داوطلبـان بـراي              سيستان و بلوچستان  از آنجاييكه تا زمان چاپ اين دفترچه شرايط و ضوابط دانشگاه            
  . مراجعه فرمايند   www.usb.ac.ir:  دانشگاه به آدرس اطالع از شرايط مذكور به سايت كسب

دانشگاه صنعتي خواجه 
  نصيرالدين طوسي

از آنجاييكه تا زمان چاپ اين دفترچه شرايط و ضوابط دانشگاه صنعتي خواجه نـصيرالدين طوسـي، بـه ايـن سـازمان واصـل نگرديـده؛ لـذا                          
  . مراجعه فرمايند   www.kntu.ac.ir:  دانشگاه به آدرسع از شرايط مذكور به سايت داوطلبان براي كسب اطال

  دانشگاه
 صنعتي شريف

 سيپـرد « دي با ق  في شر ي دانشگاه صنعت  ي دانشنامه رسم  شي ك رهي در جز  في شر يالملل دانشگاه صنعت   ني ب سيآموختگان در پرد   به دانش  -1
 ي  هي در شـهر   فيـ تخف% 50 شـده توسـط دانـشگاه        نيي تع يها شدگان بر اساس رتبه    رفتهيپذ -2 . اعطاء خواهد شد   »شي ك رهي جز -الملل نيب

 1390-91 يلي مختلف در سال تحص    يها  رشته ي برا هي شهر -3.  در نظر گرفته خواهد شد     شي در ك  في امناء دانشگاه شر   تيأ مصوب ه  ريمتغ
معـادل   (ي هر واحـد درسـ   ري متغ هي شهر - وروي 1800) ياليدل ر معا (يلي تحص مسالي ثابت هر ن   هيشهر: باشد ي م لي به شرح ذ   فيقبل از تخف  

 - ورويـ  300) ياليـ معادل ر ( هر واحد پروژه     ري متغ هي شهر - وروي 180) ياليمعادل ر  (يشگاهي هر واحد آزما   ري متغ هي شهر - وروي 120) يالير
 ري و كتـاب و سـا      هيـ  و ذهاب و تغذ    ابي مسكن و ا   يها نهي شامل هز  هيمبلغ شهر ) الف .وروي 60) ياليمعادل ر  (ي هر واحد جبران   ري متغ هيشهر
 ي اسـت حتـ  ي الزاميلي تحصمسالي ثابت در هر نهيپرداخت شهر) ب. شود ي آموزش و آزمون زبان نمازي و در صورت نيي دانشجو يها نهيهز

  اخراج دانشجو از دوره در هـر       اي در صورت انصراف و    )ج. نام كرده باشد     ثبت ي جبران ي در واحدها  اي باشد و    يلي تحص ياگر دانشجو در مرخص   
ـ   -4 . مـسترد نخواهـد شـد      ي به و  هي از دانشجو بابت شهر    يافتي وجوه در  لي و به هر دل    لي از مراحل تحص   كي ل از  بــ  شـدگان ق   رفتهيذـ از پ

عـادل آن در     م اي IELTS در   5/5معادل  ( به عمل خواهد آمد و در صورت نداشتن حد نصاب الزم             يسي سطح زبان انگل   نيينام آزمون تع    ثبت
TOEFL (شـدن   همـان ي م ايـ  انتقـال    -5 . نظـر دانـشگاه بگذراننـد      ري ز يلي اول تحص  مسالي زبان را در ن    ي جبران ي واحدها دي با انيدانشجو 

 .باشـد  ي در تهـران ممنـوع مـ       في شـر  ي بـه دانـشگاه صـنعت      يطي تحت هر شرا   شي ك رهيالملل دانشگاه در جز    ني ب سيشدگان در پرد   رفتهيپذ
  www.kish.ac.irو يـا   www.sharif.kish.ac.ir پايگـاه اينترنتـي    بـه  شتريـ  كسب اطالعات بيتوانند برا يعالقمندان م -6

 .نديمراجعه نما
تمام وقت و در و  يصورت حضور ه بلي دوره تحص-2 .شود ي مءالملل اعطا نيحد بوا -الني دانشگاه گيآموختگان مدرك رسم  به دانش-1

 ادامه يبه شرط نداشتن منع قانون( كشور فهي نظام وظني مطابق قوانيراني مرد ااني دانشجوي برا-3 . خواهد بوديمنطقه آزاد بندرانزل
 و ضوابط دانشگاه و ني قوانتيشدگان ملزم به رعا رفتهي پذ-4 . صادر خواهد شديلي تحصتيمعاف) ي عمومفهي از لحاظ خدمت وظليتحص
استاندارد مورد تأييد دانشگاه،  هاي زبان پذيرفته شدگان نهايي درصورت دارا نبودن حداقل امتياز از آزمون -5 .الملل خواهند بود ني بسيپرد

 -6.  در آزمون زبان عمومي دانشگاه شركت نمايندهاي جبراني زبان، در كالس الزم است جهت تعيين سطح زبان عمومي به منظور شركت
  .باشد  ذيل مي  شهريه دوره به شرح جدول-7 .باشد گيالن فاقد خوابگاه مي دانشگاه

                                               مبلغ شهريه  )به ريال(متغير شهريه 
   رشته                  

شهريه ثابت هر 
 )هر واحد عملي( )هر واحد نظري(  )ريال(نيمسال 

هر واحد ريه شه
 )به ريال (نامه پايان

هر واحد شهريه 
  )به ريال(جبراني 

  000/825  000/125/6  000/450/2  000/925/1  000/375/11  علوم انساني

  دانشگاه گيالن

  000/900  000/125/6  000/625/2  000/800/1  000/250/12  فني و مهندسي، معماري و علوم كشاورزي



 ها                                                                                          پيوست1390 سال )كارشناسي ارشد(خاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي  دفترچه راهنماي انت
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  :ها و مؤسسات آموزش عالي رايط و توضيحات مربوط به برخي از دانشگاهش) ز
باشـد و     ها و مؤسسات آموزش عالي كه نام آنان درج گرديده اسـت مـي               صورت كلي براي دانشگاه    هشرايط و ضوابط ذيل ب    

ـ                      .ده اسـت  چنانچه براي يك كد محل تحصيل توضيحاتي الزم بوده در ستون مالحظات يا ذيل جـدول مربـوط درج گردي
 ضمناً .نظر اقدام نمايند   داوطلبان الزم است قبل از انتخاب محل تحصيل نسبت به شناسايي محل تحصيل رشته محل مورد               

) »ح«بنـد  (ها و مؤسسات داراي شرايط خاص در قسمت بعدي  دانشگاههمچنين هاي بورس دهنده و  ارگانشرايط و ضوابط    
  .درج گرديده است

 :پژوهشكده ساختمان و مسكن - 1
 .باشد پژوهشكده ساختمان و مسكن فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي و رفاهي مي

 :پژوهشكده صنايع رنگ ـ تهران - 2
 .باشد پژوهشكده صنايع رنگ فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي

 :شناسي پژوهشكده علوم زمين ـ سازمان زمين - 3
 .باشد پژوهشكده علوم زمين فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي

 :المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله وهشگاه بينپژ - 4
  .باشد المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي پژوهشگاه بين

 :پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران - 5
  .باشد پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي

 : شيمي ايرانپژوهشگاه شيمي و مهندسي - 6
  .باشد پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران داراي محدوديت خوابگاه مي

 :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي - 7
 امتيـازات   -2.  داوطلبان تحصيل در پژوهشگاه عالوه بر عالقه و استعداد پژوهشي بايد از فرصت كافي براي انجام كارهاي تحقيقاتي برخوردار باشند                    -1

ورزي علمي در هفته زير نظر اساتيد برجسته پژوهشگاه و ايجـاد فرصـت كـسب تجربـه علمـي و                پنج ساعت پژوهش   -1: (ل در پژوهشگاه شامل   تحصي
آموختگـان پژوهـشگاه در        درصـد از دانـش     30 مـشاركت    -3. هاي پژوهشي پژوهشگاه     امكان جذب همكاري دانشجويان در طرح      -2. عملي در پژوهش  

  .هـاي پژوهـشي پژوهـشگاه هماهنـگ باشـد      اولويت هايي كه با  كمك مالي به پايان نامه-4. هشگاه در صورت احراز ممتاز بودنهاي پژوهشي پژو  طرح
 پژوهـشگاه علـوم   -3).  سـال 2هاي اول تا سوم آزمون سراسري كارشناسي ارشد هر رشته به مدت     شدگان رتبه  ماه به پذيرفته    كمك هزينه ويژه هر    -5

  .باشد رهنگي فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي ميانساني و مطالعات ف
 :پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري - 8

  .باشد پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي بوده و از ارائه خدمات خوابگاهي معذور مي
 :پژوهشگاه مواد و انرژي - 9

 .باشد مواد و انرژي فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي پژوهشگاه -2.  محل تحصيل در كرج-1
 :پژوهشگاه هوا و فضا -10

آموختگـان پژوهـشگاه در      مشاركت دانـش   -2. الزحمه كارشناسي  هاي پژوهشگاه و پرداخت حق     ها و پروژه   امكان جذب همكاري دانشجويان در طرح      -1
كمـك   -3). دوره در الويت هـستند  آموختگان ممتاز دانش (يروي انساني پژوهشگاهاحراز ممتاز بودن در تأمين ن هاي پژوهشي پژوهشگاه در صورت طرح

كدرشـته   تاپ به داوطلباني كه رتبه آزمون كارشناسي ارشد آنهـا در  هديه يك عدد لپ -4. هاي پژوهشي پژوهشگاه ها در قالب اولويت نامه مالي به پايان
  .تپژوهشگاه فاقد خوابگاه اس -5.  رشته باشدامتحاني در محدوده ده درصد باالي تعداد كل پذيرش آن

 :دانشكده الهيات ميبد -11
  .گيرد  خوابگاه در اختيار دانشجويان قرار مي-2.  رعايت حدود اسالمي الزامي است-1

 :دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتيـ  سالمت، ايمني و محيط زيستدانشكده  -12
  021-77309961-5: تلفن.     تهران ـ حكيميه تهرانپارس ـ بلوار نور ـ جنب پارك ساحل:  آدرس-2. باشد  ميهخوابگاكده فاقد اين دانش -1

   www.hse.ac.ir: نشاني اينترنتي
 :دانشكده فني و مهندسي بناب -13

  .هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه براي دانشجويان ندارد
 :دانشكده فني و مهندسي گلپايگان -14

 .داردرا  حداكثر به نيمي از متقاضيان ،امكان واگذاري خوابگاهفقط ه اين دانشكد
 :دانشگاه اروميه -15

 . معذور خواهد بود1390-91 ارشد ي كارشناسيها  دورهي وروداني دانشجوي براي خوابگاهالتياز ارائه تسه
 :دانشگاه اصفهان -16

دانـشجويان روزانـه غيربـومي      % 40بـه    -2. باشد  العكس امكان پذير نمي   هاي آموزش محور به آموزشي پژوهشي و ب          تحت هيچ شرايطي تغيير رشته     -1
، ميهمـان، انتقـالي، بورسـيه، شـاغل         )شـبانه (به دانشجويان نوبـت دوم       -3. گيرد مشروط به داشتن شرايط الزم خوابگاه تعلق مي         ) جز استان اصفهان   به(

 دانـشكده رياضـي و كـامپيوتر خوانـسار، از دانـشگاه         -4 .گـردد  اهي ارائه نمـي   هيچگونه خدمات خوابگ  ... هاي دولتي و شاغلين بخش خصوصي و         ارگان
  .نمايد اصفهان منفك گرديده و بطور مستقل نسبت به پذيرش دانشجو اقدام مي

 ):س(دانشگاه الزهرا -17
  .هاي تحصيلي اين دانشگاه منحصراً از بين خواهران صورت خواهد گرفت پذيرش در كليه رشته

 :دانشگاه ايالم -18
  .ها وجود ندارد  امكان انتقال به ساير دانشگاه-2 .باشد يهلي مأفاقد خوابگاه متدانشگاه ايالم در دوره روزانه  -1

 :دانشگاه بجنورد -19
   1339صندوق پستي .  جاده اسفراين4بجنورد ـ كيلومتر:  آدرس-2.  ندارديي خوابگاه دانشجونيمأ در قبال تيگونه تعهدچيه -1

 0584-2284610-2284613:  تلفن
 :دانشگاه بوعلي سينا همدان -20

حداكثر به مدت چهار نيمسال، بر اساس رتبـه          روزانه و  دوره   1390-91 حداكثر به پنجاه درصد از دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي سال تحصيلي           -1
هـاي   رتبـه   كه موفق بـه كـسب     1390-91به دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي سال تحصيلي         -2. خوابگاه دولتي تعلق خواهد گرفت     شدگان، پذيرفته

داوطلـب در    نفـر 500هايي كه حـداقل     شدگان با رتبه يك رقمي در رشته       براي پذيرفته  -3. شوند، حتماً خوابگاه اختصاص داده خواهد شد       يك رقمي مي  
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ريـال  ) 000/000/10(ابد، مبلغ ده ميليـون      ي وابط دانشگاه تخصيص مي   ضبر اساس    نامه كه  هاي معمول پايان   عالوه بر هزينه  . آزمون شركت كرده باشند   
بـه   -4. نامـه گرانـت دانـشگاه هزينـه شـود      اساس آيـين  نامه زير نظر استاد راهنما و بر  تا پس از تصويب موضوع پايان؛شود منظور مي گرانت پژوهشي

: يابـد  تسهيالت ذيل از طرف دفتر مذكور تخصيص مي  ،دندانشگاه را احراز نماي    شدگاني كه شرايط عضويت در دفتر هدايت استعدادهاي درخشان         پذيرفته
هـاي    وام دانـشجويي تـا سـه برابـر سـقف وام     )ج. هاي علمي داخلي جهت ارائه مقالـه       كمك هزينه شركت در همايش     )ب.  كمك هزينه تحصيلي   )الف

. باشـد  نامه آموزشي كارشناسي ارشد ممنوع مي آيين ر اساسهر عنوان ب ها به انتقال به دانشگاه بوعلي سينا يا از اين دانشگاه به ساير دانشگاه -5. موجود
هيچ ارتباطي به مديريت ) نوبت دوم(هاي شبانه  وام شهريه دوره -7. شود نمي خوابگاه واگذار) نوبت دوم(هاي شبانه  به هيچ وجه به دانشجويان دوره -6

وام شهريه از سـوي صـندوق رفـاه    (باشند  صورت نقدي مي نيمسال به ابتداي هرشدگان ملزم به پرداخت شهريه در  بوعلي سينا ندارد و پذيرفته دانشگاه
يابـد و مـديريت دانـشجويي     صندوق تخصيص مي علوم، تحقيقات و فناوري فقط به درصد محدودي از دانشجويان مطابق ضوابط آن دانشجويي وزارت

دانشگاه موضـوع   فاه دانشجويان روزانه هيچ ارتباطي با دانشگاه نداشته و صرفاًوام صندوق ر -8). باشد پيگيري آن مي دانشگاه بوعلي سينا صرفاً مسئول
مراحـل تحـصيل دانـشجوي شـبانه هماننـد       شود و كليـه  هاي آموزشي دوره روزانه و شبانه در صبح و عصر تشكيل مي كالس -9. نمايد را پيگيري مي

صورتي كه رشـته كارشناسـي     در-10. هاي آموزشي و پژوهشي دوره الزامي است يتحضور وي در تمامي فعال  وبودهدانشجوي دوره روزانه، تمام وقت 
كارشناسـي نوبـت    هاي دانـشجويان  گذراندن دروس جبراني مستلزم پرداخت شهريه طبق تعرفه ارشد دانشجو با رشته دوره كارشناسي وي مرتبط نباشد،

  .باشد مي) شبانه( دوم
 :دانشگاه بيرجند -21

ـ  جد اني دانـشجو  رشي پـذ  ي بـرا  ي خوابگاه تي فاقد ظرف  1390-91ي  لي تحص در سال  اين دانشگاه    -1  .باشـد  يمـ  )شـبانه (  روزانـه و نوبـت دوم      دالورودي
 000/000/2هر نيمـسال تحـصيلي حـداقل        ( الير) چهارصد هزار ( 000/400 حدود   انهي اجاره بها ماه   نهيتوانند با پرداخت هز    يشده م  رفتهي پذ انيدانشجو

وره شـبانه   د ي كارشناسـ  انيدانـشجو كارشناسي ارشد   نامه   اني پا يي اجرا يها نهيهز -2 .ندياستفاده نما  )خودگردان(ي  بخش خصوص  يها از خوابگاه ) ريال
 . و دانشگاه هيچگونه تعهدي در اين زمينه نخواهد داشت مربوطه، به عهده دانشجو خواهد بودهيعالوه بر شهر

 :قزوين) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين -22
 و در دوره شـبانه فاقـد خوابگـاه          رديـ گ ي مكتسبه، خوابگاه تعلق مـ     يازهاي امت ري و سا  ي رتبه علم  تي شدگان دوره روزانه با اولو     رفتهياز پذ % 40ر به   حداكث
 .باشد مي

 :دانشگاه پيام نور مركز شيراز -23
 ).ده خط (0711–62222255تلفن .   شيراز ـ شهرك گلستان ـ بلوار عالمه دهخدا ـ خيابان پيام نور: آدرس

 :زيدانشگاه تبر -24
به دانشجويان روزانه فقط در صورت احراز شرايط و وجود  -2. گيرد نمي تحت هيچ شرايطي خوابگاه تعلق) نوبت دوم(هاي شبانه  ه دانشجويان دوره ب-1

هـاي   به دارنـدگان رتبـه  .  نيمسال است4 دانشجويان روزانه دولتي براي ييحداكثر مدت استفاده از خوابگاه دانشجو. خواهد گرفت ظرفيت خوابگاه تعلق
هـاي   هاي تك رقمي در مجموعـه  دارندگان رتبه -3. با اولويت خوابگاه تحويل خواهد شد عمده امتحاني آزمون كارشناسي ارشد يك تا سه در مجموعه

يـك و نـيم برابـر سـاير دانـشجويان       هـشي معـادل  نامه از قرارداد پژو در زمان اجراي پروژه پايان) كل كشور در(ارشد  عمده امتحاني آزمون كارشناسي
شدگان ملزم   تكميلي دانشگاه تبريز ندارد و پذيرفته      هيچ ارتباطي به مديريت تحصيالت    ) نوبت دوم (هاي شبانه    وام شهريه دوره   -4. برخوردار خواهند بود  

تحقيفات و فناوري فقط به درصد محـدودي از   وزارت علوم،ي يوام شهريه از سوي صندوق رفاه دانشجو( باشند نيمسال مي هر به پرداخت نقدي شهريه
  ).دباش ي دانشگاه تبريز مسئول رسيدگي به آن ميييابد و مديريت دانشجو مي دانشجويان بر حسب امتيازات تخصيص

     www.tabrizu.ac.ir:نشاني اينترنتي
 :دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان -25

گردد و تعهدي در ايـن رابطـه          شدگان تا حد امكان انجام مي       ابگاه به پذيرفته  ارائه خو  -2. ن كرمان واقع شده است     كيلومتري شهرستا  25 دانشگاه در    -1
 . وجود ندارد

 :دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي -26
هـاي   كليه كالس -3. باشد لي ميهأاين دانشگاه فاقد خوابگاه مت -2. است هاي شبانه معذور شدگان دوره ين دانشگاه از واگذاري خوابگاه به پذيرفته ا-1

هـاي   ظرفيت پذيرش دانشجو در كليه رشته      -4. گردد  روز در هفته برگزار مي     3به ميزان    دوره روزانه و شبانه مقطع كارشناسي ارشد اين دانشگاه حداقل         
يل كاركنـان دولـت و عـدم صـدور حكـم            با عنايت به قانون منـع تحـص        -5. باشد پيماني وزارت آموزش و پرورش مي      روزانه خاص فرهنگيان رسمي يا    

حضور تمام وقت خود در دانـشگاه و در طـول    نحوه هاي دولتي، در خصوص موريت تحصيلي، ضروري است فرهنگيان و ديگر شاغلين محترم دستگاهأم
 .الزم معمول نمايند مدت تحصيل، چاره انديشي و دقت

 :دانشگاه تربيت مدرس -27
هـاي دوم تـا مبلـغ يـك ميليـون تومـان گرانـت         بـه تگرانت پژوهشي و بـراي ر   ميليون توماندوسي ارشد تا مبلغ ارشناكهاي اول آزمون     براي رتبه  -1

داده  ارشناسي ارشد خارج از نوبت خوابگـاه كهاي يك و دو آزمون    به رتبه  -2. گيرد نامه در اختيار دانشجو قرار مي      پس از تصويب موضوع پايان     پژوهشي،
ـ   روزانه، در ها، واگذاري خوابگاه براي دانشجويان دوديت ظرفيت خوابگاهبا توجه به مح -3. شود مي صـورت تـدريجي در    هصورت وجود ظرفيت خـالي ب

هـاي شـبانه و    رفـاهي بـراي دانـشجويان دوره    مين مسكن، خوابگـاه و سـاير امـور   أخواهد بود و دانشگاه به هيچ وجه امكان ت طول نيمسال اول و دوم
بـه سـايت دانـشگاه مراجعـه      داوطلبان محترم براي اطالع از نحوه واگذاري خوابگاه و سـاير جزئيـات مربـوط   . خواهد داشتحضوري و مجازي را ن نيمه

هاي آموزش مجازي دانشگاه تربيت مـدرس   شهريه دوره -5. شود مي تغذيه با يارانه دولتي در روزهاي غير تعطيل از شنبه تا چهارشنبه ارائه -4. فرمايند
شهريه متغير هر واحد      ريال، 000/000/7 :شهريه ثابت هر نيمسال   : هاي علوم انساني و هنر     گروه -1: عبارتند از ) دانشگاه ت رئيسه أ هي بر اساس مصوبه  (

 :شـهريه ثابـت هـر نيمـسال       : هاي فني و مهندسـي، علـوم پايـه و علـوم پزشـكي              گروه -2). يال ر 000/000/58: مجموع دوره (  ريال 000/950: درسي
معـادل  ) كمبـود (شهريه دروس جبراني  :تبصره). ريال 000/000/74: مجموع دوره( ريال، 000/200/1: شهريه متغير هر واحد درسي ال، ري000/000/9
  .باشد شهريه دروس اصلي همان رشته تحصيلي مي% 70

 :دانشگاه تربيت معلم ـ تهران -28
 پذيرش دوره شبانه اين دانشكده به شيوه آموزش محور بـوده و  -2. باشد ت مي اين دانشگاه براي واگذاري خوابگاه پسران دوره روزانه داراي محدودي    -1
  .باشد نيز داراي محدوديت مي شبانه انيه دانشجوراي واگذاري خوابگاه بب

 :دانشگاه تربيت معلم ـ سبزوار -29
تر باشـد در صـورت امكـان و بـر اسـاس              كيلـوم  300كه فاصله محل سكونت آنان تا شهرستان سـبزوار حـداقل            ) دختر و پسر  (به دانشجويان غيربومي    

هـاي خـودگردان،      لذا در صورت وجود ظرفيـت خوابگـاه       . دانشگاه براي دوره شبانه فاقد خوابگاه است      . گيرد   ترم خوابگاه تعلق مي    3بندي، حداكثر     اولويت
 ريال بابت اجاره از ايـن  000/220ديعه و ماهانه مبلغ عنوان و بندي با پرداخت مبلغ يك ميليون ريال به      صرفاً دانشجويان دختر غيربومي بر اساس اولويت      

ضـمناً دانـشگاه بـه دليـل        . گـردد   هاي خودگردان مسترد مـي      مبلغ وديعه پس از اتمام سكونت و يا انصراف متقاضي از خوابگاه           . ها استفاده نمايند    خوابگاه
  .دبيري و بومي منطقه نداردمحدوديت امكانات، هيچگونه تسهيالت رفاهي و خوابگاهي براي دانشجويان تعهد 

 :دانشگاه تفرش -30
 .گيرد نمايد و به دانشجويان شبانه خوابگاه تعلق نمي دانشجويان روزانه و بر اساس اولويت، تسهيالت خوابگاهي ارائه مي% 25فقط به 
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 :دانشگاه تهران -31
 .باشد فاقد امكانات خوابگاهي مي) شبانه(هاي نوبت دوم  اين دانشگاه در دوره

 : رازي كرمانشاهدانشگاه -32
 .نمايد هيچگونه امكانات خوابگاهي دولتي براي دانشجويان دوره شبانه ارائه نمي

 :دانشگاه زابل -33
 براي دانـشجويان دوره     -2. كارشناسي ارشد ندارد  ) شبانه( اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در خصوص اسكان و ارائه خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم                -1

صـورت شـبانه پذيرفتـه         وجوه پرداختي كليه داوطلباني كـه در ايـن دانـشگاه بـه             -3. ورت امكان و مقدور بودن تعلق خواهد گرفت       روزانه خوابگاه در ص   
 .ظرفيت، به هيچ وجه مسترد نخواهد شد باشند در صورت انتقال، انصراف، جابجايي و تكميل شوند و مستلزم پرداخت هزينه مي مي

 :دانشگاه زنجان -34
 و بـراي    دهـاي شـبانه را نـدار       و اياب و ذهاب براي دانشجويان دوره        غذا ،ونه تعهدي در زمينه تأمين امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه         هيچگاين دانشگاه   

 . به باال خوابگاه مجردي واگذار خواهد شد3دانشجويان روزانه در صورت امكان فقط از ترم 
 :دانشگاه سمنان -35

كنـد و از واگـذاري خوابگـاه بـه دانـشجويان       نان به دانشجويان روزانه فقط براي سال اول خوابگاه واگذار مي     با توجه به محدوديت امكانات، دانشگاه سم      
  .معذور است) شبانه(دوره نوبت دوم 

 :دانشگاه سيستان و بلوچستان -36
. همان در نيمـسال اول ممنـوع اسـت         همچنين مرخصي تحصيلي و م     -2. باشد  شدگان از اين دانشگاه به هر عنوان ممنوع مي           هرگونه انتقال پذيرفته   -1
 ايـن دانـشگاه هيچگونـه       -4. از دانشجويان دوره روزانه با توجه به شرايط دانشگاه، خوابگاه واگذار خواهد كرد            % 40 دانشگاه سيستان و بلوچستان به       -3

گونه امكانات رفـاهي اعـم از خوابگـاه و تغذيـه، بـراي           اين دانشگاه هيچ   -5. امكان تأمين خوابگاه متأهلي براي دانشجويان دوره روزانه و شبانه را ندارد           
 مراجعـه   www.usb.ac.ir داوطلبان جهت كسب اطالعات بيشتر بـه وب سـايت دانـشگاه بـه نـشاني                  -5. ندارد) شبانه(دانشجويان دوره نوبت دوم     

 .نمايند
 :دانشگاه شهركرد -37

 .باشد ي م)شبانه(نوبت دوم هاي  دورهن فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي و رفاهي براي دانشجوياين دانشگاه ا
 :دانشگاه شهيد باهنر كرمان -38

 . فاقد خوابگاه است1390-91 ي ارشد ناپيوسته جهت سال تحصيليكارشناستحصيلي در مقطع  يها در كليه رشتهاين دانشگاه 
 :دانشگاه شهيد بهشتي -39

ضمناً ايـن  . را ندارد) شبانه(يان ساكن استان البرز و دانشجويان دوره نوبت دوم اين دانشگاه امكان فراهم نمودن خوابگاه براي دانشجويان بومي، دانشجو      
  .باشد هاي مختلف مي دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي براي كليه دانشجويان دوره

 :دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز -40
 .باشد ي م)شبانه(نوبت دوم هاي  دورهفاقد هرگونه امكانات خوابگاهي براي دانشجويان ين دانشگاه ا

 :دانشگاه شيراز -41
ـ  و يسيـ به گذراندن انگل  اين دانشگاه، ملزم     ارشد   يكارشناسمقطع  شدگان   رفتهي پذ ي تمام -1 ايـن دانـشگاه     -2 .باشـند  يمـ  ورود بـدو   در يواحـد  6 ژهي
  . ندارد  ارشدي كارشناسانيارائه خوابگاه به دانشجو خصوص اسكان و  دري تعهدچگونهيه

 :يراندانشگاه صنايع و معادن ا -42
 .باشد يمفاقد هرگونه امكانات خوابگاهي ين دانشگاه ا

 ):شهيد عباسپور(دانشگاه صنعت آب و برق  -43
  .گردد ي مهئ به داوطلبان ارابندي رتبه بر اساسامكانات خوابگاهي دانشگاه 

 :دانشگاه صنعتي اروميه -44
  .توانند از خوابگاه استفاده نمايند با پرداخت اجاره ميباشد و تمامي دانشجويان  اين دانشگاه داراي خوابگاه استيجاري خودگردان مي

 :دانشگاه صنعتي اصفهان -45
  .باشد مي) شبانه(اين دانشگاه فاقد خوابگاه براي دانشجويان دوره نوبت دوم 

 :دانشگاه صنعتي اميركبير -46
اعـالم  ) سازمان فضايي ايران  (ن بورس دهنده    پذيرش قطعي دانشجو پس از انجام مصاحبه توسط ارگا        :  مهندسي فضايي  - در رشته مهندسي هوافضا    -1

  .باشد مي) شبانه( اين دانشگاه فاقد خوابگاه براي دانشجويان دوره نوبت دوم -2. خواهد شد
 :دانشگاه صنعتي بابل -47

ه بـه دانـشجويان دوره       اين دانشگاه هيچگونه تعهدي جهت ارائه و واگذاري خوابگـا          -2. باشد   اين دانشگاه فاقد خوابگاه جهت دانشجويان متأهل مي        -1
 .گيرد نمي  كيلومتر باشد، خوابگاه تعلق50 به دانشجويان دوره روزانه كه محل سكونت آنان كمتر از -3. ندارد) شبانه(نوبت دوم 

 :دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -48
 توجـه بـه اينكـه وام شـهريه دانـشجويان شـبانه از طريـق                 با -2. به هيچ عنوان خوابگاه تعلق نخواهد گرفت      ) شبانه(نوبت دوم   دوره  به دانشجويان    -1

خـصوص   شود، در صورتيكه اعتبارات الزم براي اين وام از طريق صندوق رفاه دانشجويان تأمين نگردد، دانـشگاه در                   صندوق رفاه دانشجويان تأمين مي    
 بـا   -4 .تعلق نخواهد گرفت  و وام شهريه دانشجويي     ن خوابگاه   به دانشجويان دوره مشترك به هيچ عنوا       -3 .پرداخت وام شهريه هيچگونه تعهدي ندارد     

توجه به كمبود امكانات خوابگاهي، دانشگاه تعهدي مبني بر تأمين خوابگاه براي همه دانشجويان روزانه ندارد و تخصيص و واگذاري خوابگاه، بر حـسب                        
انتخاب واحدهاي درسي تخصصي، اختياري و از دو گـرايش مهندسـي            ) 1251كد  (كنترل  - در رشته امتحاني مهندسي برق     -5. اولويت انجام خواهد شد   

 .كنترل ذكر خواهد شد-كنترل يا مهندسي سيستم با نظر گروه آموزشي مربوط خواهد بود و در كليه مدارك تحصيلي صرفاً عنوان مهندسي برق
 :دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز -49

 .اين دانشگاه در ارائه خوابگاه محدوديت دارد
 :گاه صنعتي شاهروددانش -50

  .تعلـق نخواهـد گرفـت     ) شـبانه (نوبـت دوم    دوره   اني و خوابگاه به دانـشجو     ندياز خوابگاه استفاده نما   توانند    مي مساليداوطلبان دوره روزانه فقط دو ن      -1
ــر از    -2 ــاهرود، كمت ــا ش ــان ت ــسافت محــل ســكونت آن ــه م ــه ك ــشجويان دوره روزان ــه دان ــق  60 ب ــاه تعل ــد، خوابگ ــومتر باش ــت كيل ــد گرف   .نخواه
 ارشـد  ي كه رتبه آزمون كارشناسيداوطلبان -4. باشد  با توجه به مسافت كوتاه خوابگاه خواهران و دانشگاه، مسير فوق فاقد سرويس اياب و ذهاب مي                -3

بـه مـدت چهـار    تواننـد   ي مـ ،نـد يا دانشگاه را انتخاب نمنيادر كد رشته امتحاني، جزو ده درصد برتر تعداد كل پذيرش آن رشته باشد و دوره روزانه                 آنها  
كليـه  شـدگان    رفتـه ي پذ لي تحص محل -5 .شدبرخوردار خواهند   نيز   يام امور پژوهش  جدر ان  )ي مال تيحما( و از پژوهانه     ندي نما فادهاز خوابگاه است  نيمسال  
ين دانشگاه تعهدي در خصوص اعطـاء وام   ا-6 .باشد يشاهرود مشهرستان  يلومتري ك7 واقع درپرديس كشاورزي بسطام،  ي،رشته كشاورز هاي    گرايش

ندارد و در صورت تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان، اعتبار تخـصيص داده شـده بـين دانـشجويان        ) شبانه(شهريه دانشجويان نوبت دوم     
 .گردد واجد شرايط توزيع مي
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 :دانشگاه صنعتي شريف -51
 اني دانـشجو  ي خوابگـاه بـرا    نيتـأم  -2 .نخواهد داشـت  ) شبانه( نوبت دوم    اني دانشجو ي را برا  ياه امور رف  ري خوابگاه و سا   ني وجه امكان تأم   چيبه ه  -1

 در  ي پژوهـش  -ي آموزشـ  وهي شده در ش   رفتهي پذ انيدانشجو -3 . خواهد بود  ريپذ  دانشگاه امكان  يها تي و در قالب محدود    ها تيروزانه فقط با توجه به اولو     
 .آموخته شوند و دانشنموده  لي آموزش محور تحصوهيامه دانشگاه در شن نييتوانند در چارچوب آ ي مليصورت تما

 :ندانشگاه صنعتي همدا -52
 .شبانه نداردروزانه و  اني دانشجورايخوابگاه بدر قبال تأمين  ي تعهدچگونهي هاين دانشگاه

 :دانشگاه عالمه طباطبائي -53
 دانـشگاه در    -2. شـود   شـدگان محتـرم هيچگونـه خـدمات خوابگـاهي ارائـه نمـي               همعذور بوده و به پذيرفت     خوابگاه    اين دانشگاه از واگذاري هرگونه     -1

هـاي   معذور است و صرفاً بر مبناي شـركت در كـالس  ... حضوري از ارائه هرگونه امكانات رفاهي از جمله خوابگاه، وسيله اياب و ذهاب و    هاي نيمه   دوره
 .كند ريزي مي رفع اشكال برنامه

 :دانشگاه علم و صنعت ايران -54
 كليـه دانـشجويان     ايبرفاقد خوابگاه   براي دانشجويان دوره روزانه بوده و       هلي  أفاقد خوابگاه مت  و نيز    اين دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي براي خواهران      

  .است )شبانه(نوبت دوم دوره 
 :دانشگاه علوم اقتصادي -55

  .رديگ ي عنوان خوابگاه تعلق نمچيشبانه به هدوره  انيبه دانشجو -2. دباش  پذيرش دوره شبانه دانشكده علوم اقتصادي به شيوه آموزش محور مي-1
 :دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -56

 .باشد مي يخوابگاهفاقد هرگونه امكانات  اين دانشگاه
 :دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثاني اهواز -57

 .باشد  خوابگاه و امكانات رفاهي مي فاقد و كيلومتري اهواز قرار دارد35در اين دانشگاه 
 :دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري -58

 .باشد اين دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي مي
 :دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان -59

 .باشد ميشبانه روزانه و  اني دانشجوراي بيخوابگاهفاقد هرگونه امكانات  چگونهي هاين دانشگاه
 :علوم دريايي و دريانوردي چابهاردانشگاه  -60

اند، ارائـه موافقـت كتبـي ارگـان           ها بوده   ها و يا سازمان      در خصوص پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد كه در دوره كارشناسي بورسيه و متعهد به ارگان               -1
 دانـشگاه فاقـد     -3. باشـد   نشگاه به هر عنوان ممنوع مـي      شدگان از اين دا      انتقال پذيرفته  -2. نام الزامي است    مربوطه با ادامه تحصيل آنان در هنگام ثبت       

 در خصوص دانشجويان مجرد نيز به دليل محـدوديت امكانـات خوابگـاهي، دانـشگاه تعهـدي در قبـال            -4. باشد  هرگونه امكانات خوابگاهي متأهلي مي    
 .تأمين خوابگاه ندارد؛ اما در حد مقدورات مساعدت خواهد نمود

 :ائي خرمشهردانشگاه علوم و فنون دري -61
 .وجود ندارد) شبانه(در اين دانشگاه امكان تأمين خوابگاه براي دانشجويان دوره نوبت دوم 

 :دانشگاه فردوسي مشهد -62
به دانشجويان روزانـه نيـز، خوابگـاه بـر اسـاس اولويـت               باشد و  معذور مي ) شبانه(نوبت دوم   دوره  انشگاه فردوسي مشهد از ارائه خوابگاه به دانشجويان         د

، )شـبانه  (هاي نوبت دوم  وام به دانشجويان دورهضمناً. باشد هلين ميأدانشگاه فاقد خوابگاه مت اين .دنموتحصيلي واگذار خواهد  كثر به مدت دو سالحدا
  .باشد صندوق رفاه دانشجويان قابل پرداخت مي در صورت تخصيص اعتبار از سوي صرفاً

 :دانشگاه قم -63
فقط از ميـان بـرادران      ) 1152كد  ( پذيرش در رشته امتحاني مدرسي معارف اسالمي         -2 .فاقد خوابگاه است  تحصيلي   يها در كليه رشته   اين دانشگاه    -1

 .طالب حوزه علميه صورت خواهد گرفت
 :دانشگاه كاشان -64

گاه به دانـشجويان روزانـه نيـز        باشد و در واگذاري خواب      مي) شبانه( اين دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي و رفاهي براي دانشجويان نوبت دوم              -1
از وام صـندوق رفـاه دانـشجويان وزارت علـوم،     » طـرح تـاك  «دانشجو در . ارائه خواهد شد» طرح تاك« تغذيه دانشجويان در قالب      -2. محدوديت دارد 

 محل تحصيل رشته شـيمي  -3. ددگر مند مي باشد، بهره  درصد قيمت غذا كه بازپرداخت آن پس از فراغت از تحصيل مي30تحقيقات و فناوري تا سقف     
 . باشد و فناوري اسانس، قمصر كاشان مي

 :ـ گرگاندانشگاه گلستان  -65
  .مند شوند هاي خودگردان و استيجاري بهره توانند از امكانات خوابگاه اين دانشگاه فاقد خوابگاه دولتي است و فقط تعداد محدودي از دانشجويان مي

 :دانشگاه گيالن ـ رشت -66
دانـشگاه و   ايـن   شـدگان     و ميهمان پذيرفته   ، مرخصي درخواست انتقال  -2. شود تشكيل مي  عصر صبح و  شبانه در روزانه و   آموزشي دوره   هاي   كالس -1

كليه مراحـل تحـصيل      دانشجوي دوره شبانه همانند دانشجوي دوره روزانه در        -3. گيرد ها در اولين نيمسال تحصيل مورد بررسي قرار نمي          ساير دانشگاه 
 با توجه به كمبود فضاي خوابگاهي، دانـشگاه در واگـذاري            -4. پژوهشي دوره الزامي است    هاي آموزشي و   تمامي فعاليت  وي در  حضور وبوده  ت  تمام وق 

 .خوابگاه به دانشجويان محدوديت داشته و تنها بر اساس اولويت به تعداد محدودي از دانشجويان خوابگاه تعلق خواهد گرفت
 :آباد دانشگاه لرستان ـ خرم -67

  .ي استخوابگاهاين دانشگاه فاقد امكانات 
 :دانشگاه مازندران ـ بابلسر -68

  .ي استخوابگاهاين دانشگاه فاقد هرگونه امكانات 
 :دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل -69

ـ -2. شدگان دوره روزانه كارشناسي ارشد متقاضي خوابگاه، خوابگاه دولتي تعلق خواهد گرفت     درصد پذيرفته  50 به   -1  ادبيـات و علـوم انـساني     شكده دان
 .باشد پرديس نمين، فاقد امكانات خوابگاهي براي دانشجويان كارشناسي ارشد مي

 :دانشگاه مراغه -70
 .باشد صورت خودگردان مي هاي اين دانشگاه به خوابگاه

 :دانشگاه مالير -71
 .باشد صورت خودگردان مي خوابگاه اين دانشگاه به

 :دانشگاه هرمزگان -72
  .هدي براي تأمين و واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارداين دانشگاه تع
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 :دانشگاه هنر اسالمي ـ تبريز -73
 .باشد مي يخوابگاهفاقد هرگونه امكانات  اين دانشگاه

 :دانشگاه هنر اصفهان -74
  .نه تعهد خوابگاه نداردصورت خودگردان بوده و براي دانشجويان دوره شبا هاي دانشگاه هنر اصفهان براي دانشجويان دوره روزانه به خوابگاه

 :دانشگاه هنر تهران -75
با  -3.  دانشگاه نسبت به ارائه سرويس اياب و ذهاب تهران به كرج و بالعكس تعهدي ندارد               -2. باشد  محل تحصيل بر اساس رشته تهران و كرج مي         -1

هـاي تهـران و      رشته و محل تحـصيل در خوابگـاه       نوع  ه   دانشجويان روزانه با عنايت ب     ،بر اساس اولويت  و  هاي مجردي    توجه به ظرفيت محدود خوابگاه    
  . نـدارد )شـبانه (نوبـت دوم    كان دانـشجويان دوره      دانـشگاه تعهـدي بـراي اسـ        -5. باشـد   مـي هلي  أدانشگاه فاقد خوابگاه مت    -4 .كرج مستقر خواهند شد   

  .بايـست پرداخـت نماينـد      نيـاز را مـي      زينه دروس پيش   ه ،شوند ميآموزشي   دانشجويان روزانه كه موظف به گذراندن واحد جبراني به تشخيص گروه             -6
 در صورت تشخيص گروه آموزشي شروع بـه         ، دانشجوياني كه مدرك كارشناسي آنان غيرمرتبط با رشته پذيرش شده در مقطع كارشناسي ارشد باشد               -7

 .خواهد بود ) واحد12حداكثر (تحصيل آنان از نيمسال دوم و با ارائه دروس جبراني 
 :اسوجدانشگاه ي -76

 براي دانشجويان هر دو دوره      -3. داراي محدوديت خوابگاه است   دانشجويان روزانه   براي   -2. براي دانشجويان دوره شبانه فاقد امكانات رفاهي است        -1
  .باشد داراي ممنوعيت انتقال و مهمان مي) روزانه و شبانه(

 :مجتمع آموزش عالي بهبهان -77
  .داي جاده ديلمخوزستان ـ شهرستان بهبهان ـ ابت: آدرس

 :مجتمع آموزش عالي كازرون -78
  .باشد  اين مجتمع آموزشي فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي-2. باشد  زبان و ادبيات فارسي داير مي در اين مجتمع فقط رشته -1

 :مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه زنجان -79
پذير است كه بتواننـد در كـل    هاي دولتي و غيردولتي در اين مركز، در صورتي امكان اننام داوطلبان شاغل يا متعهد به آموزش و پرورش و ديگر ارگ  ثبت

  .نام نخواهند شد بديهي است در غير اين صورت به هيچ عنوان ثبت. مدت تحصيل، از محل خدمت خود مرخصي تحصيلي اخذ نمايند
 : ـ مشهد)ع(دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا -80

 اعتقاد و باور به دين مبين اسالم و التـزام           -1. باشند  ه آستان قدس رضوي بوده و دانشجويان ملزم به رعايت موارد زير مي            وابسته ب ) ع(دانشگاه امام رضا  
 دارا بودن حجاب كامل اسـالمي و پرهيـز از           -2. بندي به احكام اسالم     عملي به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به ويژه واليت مطلقه فقيه و پاي             

 تأمين خوابگاه فقط بـراي خـواهران بـا          -3.  اسالمي نامناسب در محيط مقدس دانشگاه و رعايت عفت عمومي براي خواهران و برادران              هرگونه پوشش 
. آموختگـان    اعطاي دانشنامه رسمي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بـه دانـش              -4. باشد  هزينه شخصي و زير نظر حوزه معاونت فرهنگي مي        

هـاي آموزشـي شـامل       دوره -6.  نفر دانشجو خواهد بـود     30نام حداقل     هاي مجازي، تشكيل هر دوره منوط به ثبت         هاي باالي دوره     به هزينه   با توجه  -5
صـورت الكترونيكـي بـر مبنـاي           آموزش به  -7. باشد  صورت ويدئو كنفرانس مي     به) رفع اشكال (و حضوري   ) وب كنفرانس (صورت    هاي مجازي به    كالس

CDهاي بر خط   كالس آموزشي و)ONLINE(مشهد ـ خيابان دانشگاه ـ خيابان اسرار :  آدرس-8. باشد  مي) 21دانشگاه.(  
 www.imamreza.ac.ir:      سايت اينترنتي91735-553:           صندوق پستي0511-8448620-30: تلفن

 : اصفهان دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي ـ -81
 دانـشجو موظـف اسـت كليـه مقـررات و      -2. ناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان الزامي اسـت  رعايت شئونات اسالمي و پوشش م   -1

 . دانـشجويان از مزايـاي بيمـه دانـشجويي برخـوردار خواهنـد بـود               -3. هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه را رعايت نمايد             نامه  آئين
درصورت تأمين بودجه از طرف صـندوق  (علوم، تحقيقات و فناوري  توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت  دانشجويان براي پرداخت شهريه مي-4

 درصورت انصراف، دانشجو موظف است خسارت وارده به دانشگاه را مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري پرداخـت                      -5 .استفاده نمايند ) رفاه
همچنـين بـراي سـاير    . پـذير اسـت   ي دانشجويان دختر شهرستاني در حد محدود و با پرداخت هزينـه مربوطـه امكـان                پانسيون خودگردان برا   -6. نمايد

 استفاده از امكانات رفـاهي خـودگردان   -7. دهد الزم را براي تأمين مسكن در سطح شهر بهارستان انجام مي دانشجويان، ستاد اسكان دانشگاه همكاري
اصفهان ـ  : آدرس دانشگاه-8 .با پرداخت هزينه مربوطه ميسر است) براي ناهار(استفاده از سلف سرويس   مركز شهر واز قبيل سرويس اياب و ذهاب به

 8179735296: شهر بهارستان ـ بلوار بهشت ـ نبش خيابان فرشته ـ كد پستي
  www.shbu.ac.ir:            آدرس اينترنتي031-6816767:           دورنگار 6816760-6: شماره تلفن

 :آملـ دانشگاه غيرانتفاعي شمال  -82
 . مراجعه نمايندwww.shomal.ac.ir:  به نشاني به وب سايت مؤسسهمورد نيازكسب اطالعات براي داوطلبان 

 : ـ بابلدانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران -83
 0111-2290118 :فاكس    2291205-9  :تلفن.          734 يپست صندوقي ـ اد آزيابانخي ـ  طبرسخي شيابانخ ـ بابل

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ارشاد ـ دماوند -84
  .باشد حل تحصيل خواهران در تهران و محل تحصيل برادران در شهرستان دماوند ميم

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ارومي ـ اروميه -85
هاي زيـر     پذيرفته شدگان بومي داراي رتبه-2. خواهند بود در تمام طول تحصيل از پرداخت شهريه معاف   500راي رتبه زير     پذيرفته شدگان بومي دا    -1

 دانـشجويان داراي معـدل   -3. باشند  معاف مي، به ترتيب از پرداخت تمام شهريه، دو سوم شهريه و نصف شهريه سال اول تحصيل     1200 و   1000،  800
 بـراي كـسب اطالعـات بيـشتر بـا           -4.  درصد شهريه ترم بعد معاف خواهند بـود        25 و   50،  100 در هر ترم، به ترتيب از پرداخت         17 و   5/17،  18باالي  

  . تماس حاصل نماييد0441-3364207شماره تلفن 
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي كاشمر -86

هاي   نامه   در اين مؤسسه كليه مقررات و آيين       -2. اسالمي براي خواهران الزامي است     رعايت شئونات اسالمي براي كليه دانشجويان و رعايت حجاب           -1
نامـه از تخفيـف در شـهريه ثابـت            هاي اول تـا سـوم طبـق آيـين            دانشجويان رتبه  -3 .شود  خصوص در زمينه كيفيت آموزشي دقيقاً اجرا مي       ه  آموزشي ب 

غ ضرر و زيان توسط مؤسسه مطابق با ضوابط وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري دريافـت                    مبل  در صورت انصراف دانشجويان،    -4. برخوردار خواهند شد  
  . واگـذار خواهـد شـد   تي و ظرفتي و بر اساس اولو   اني توسط خود دانشجو   نهي و پرداخت هز   يجاريصورت است  ه ب اني دانشجو يخوابگاه برا  -5. خواهد شد 

 هيپرداخت وام شهر   -7. شود  مين ارزاق توسط صندوق رفاه با اخذ بهاي آن، غذا داده مي           به دانشجويان در يك نوبت، در سلف سرويس مشروط به تأ           -6
 وسـيله   -8 . است ريپذ  صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري امكان         قي از طر  نيمأ در صورت ت   طي واجد شرا  اني دانشجو ي برا يليتحص

  .باشـد   هاي استيجاري با هزينه خـود دانـشجو فـراهم مـي             بوس  اني شهرداري و هم از طريق ميني      ر  اياب و ذهاب دانشجويان، هم از طريق واحد اتوبوس        
 0532-8250800-2: شماره تماس.     اين مؤسسه برنامه مهماني و انتقال ندارد-9
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 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي ـ يزد -87
نامه، مقاالتي را در مجالت معتبر علمـي بـه چـاپ برسـانند از                طول دوره تحصيل خود و يا پايان       هاي تحقيقاتي در    دانشجوياني كه بتوانند با انجام پروژه     

 .تخفيف ويژه درشهريه برخوردار خواهند شد
 :مشهدـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي خيام  -88

بـه دانـشجويان    -2. پذيرد  صورت مي نفر500ظرفيت  هاي متعلق به مؤسسه با خوابگاه در )هزينه اخذ با( تأمين خوابگاه براي كليه دانشجويان دختر      -1
كليـه دانـشجويان    -4 .شوند وام شهريه برخوردار از توانند انشجويان مي د -3. شود  مي مؤسسه ارائه سلف سرويس    نرخ دانشجويي در   با يك نوبت غذا   در
 0511-6640233-6621777-6635777: تلفن.     1يفالح، شهرك لشكر، آباد قاسم، مشهد :آدرس -5 .شد خواهند مزاياي بيمه حوادث برخوردار از

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي دانش البرز ـ قزوين -89
  0282-2574045:        دورنگار0282-2577190-9 :تلفن     . 6شهر محمديه، جنب اتوبان كرج قزوين، منطقه  ،قزوين: آدرس

  info@alborzq.ac.ir: رونيكي     پست الكت www.alborzq.ac.ir: رساني پايگاه اطالع
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي رجا ـ قزوين -90

ـ  و فيـ  تخف مسالي ممتاز بر اساس ضوابط و مقررات مركز هر ن         اني به دانشجو  -1  ورزشـكاران حـائز رتبـه در مـسابقات          ي بـرا  -2 .شـود  ي داده مـ   يا ژهي
 جابجـايي دانـشجو در ايـن        -4. باشـد    اين مركز فاقد هرگونه امكانـات خوابگـاهي مـي          -3 .شود ينظر گرفته م    در يا ژهي و فيف تخ ي و كشور  ييدانشجو

  .للالم نيجنب خوابگاه دانشگاه بـ  اني نوروزاباني خـ ينيخم  بلوار امامـ نيقزو: آدرس -5. باشد مؤسسه مطلقاً ممنوع مي
  www.raja.ac.ir:   سايت اينترنتي 0281-3677105 : فاكس       3677106-10: تلفن    341451177: ي پستصندوق

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سجاد ـ مشهد -91
هاي جديد با اخذ هزينه در نظر گرفته خواهـد   براي ورودي هاي خالي آن، كه ظرفيت)  نفر200با ظرفيت ( اين مؤسسه داراي خوابگاه براي خواهران -1

. 62آل احمـد، جـالل آل احمـد     مشهد، بلوار جالل:  نشاني-2. مؤسسه در امر اسكان ساير دانشجويان همكاري خواهد نمود سكانهمچنين ستاد ا. شد
  www.sadjad.ac.ir :   نشاني اينترنتي0511-6029110:    دورنگار  6029000 :    تلفن91881-48848: كد پستي

 : آموزش عالي غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني ـ اصفهانمؤسسه -92
 -2. هاي زننده براي تمام دانـشجويان الزامـي اسـت    ها و پوشش     رعايت كامل شئونات اسالمي و انقالبي در طول تحصيالت و عدم استفاده از لباس              -1

 اين مؤسسه به دانـشجويان نيازمنـد        -3 .هران دانشجو كامالً الزامي است    عنوان حجاب برتر همواره با مانتو و مقنعه اسالمي براي خوا           استفاده از چادر به   
هـاي كمـك هزينـه        نمايد و به تعدادي از دانشجويان نيـز وام          در صورت تأمين اعتبار از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وام تحصيلي پرداخت مي              

. ختر غيربومي به طور خودگردان و از طريق بخش خـصوصي تـأمين گرديـده اسـت                 خوابگاه براي تمام دانشجويان د     -4 .نمايد  اجاره مسكن پرداخت مي   
باشـد    هاي غذاخوري مي   اين مؤسسه داراي سالن    -5 .ها براي نيمسال اول و دوم ضروري است         اسكان دانشجويان دختر غيربومي جديدالورود در خوابگاه      

 -اصـفهان : آدرس مؤسـسه   .شـود  نظـر گرفتـه مـي      دهي به دانـشجويان در      يسهاي اياب و ذهاب جهت سرو       صورت تأمين امكانات الزم، سرويس     در و
 0311-6502820-4 : تلفن. بلوار قائم جنوبي-شهر سپاهان

 :ـ تهران) صدرا(مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي صدرالمتألهين -93
دانشجويان از كمك هزينه تحـصيلي و      -2. شدبا  رعايت شئونات اسالمي و پوشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان الزامي مي               -1

نام و انتخاب واحد هر ترم نقـداً دريافـت     شهريه در زمان ثبت   -3. هاي دانشجويي طبق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استفاده خواهند نمود            وام
هاي حل تمـرين و      مبلغ كالس  -6. باشد  اهي فراهم نمي  امكانات خوابگ  -5 .شود  در صورت انصراف و انتقال خسارت محاسبه و دريافت مي          -4. شود مي

هزينه اردوهاي علمي و تفريحي و مواد مصرفي و استهالك تجهيزات آزمايشگاهي، كارگـاهي و                -7 .گردد خدمات اضافي و جانبي تحصيلي دريافت مي      
براي كسب اطالعات بيشتر حتماً به بروشـورها         -9. گردد مينام اينترنتي دريافت       يك و نيم درصد شهريه بابت ثبت       -8. باشد عملي به عهده دانشجو مي    

  . مراجعه نمائيدwww.Sadra.ac.ir :ها در سايت مؤسسه به آدرس و اطالعيه
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي طبري ـ بابل -94

ـ            -2. باشد   اين موسسه داراي سلف سرويس و بوفه دانشجويي مي         -1  بـه دانـشجويان     -3. گيـرد   ق مـي   بـه دانـشجويان دختـر خوابگـاه خـودگردان تعل
  .بابل، خيابان شيخ طبرسي:  آدرس-4. كارشناسي ارشد وام و امكانات ارائه شده صندوق رفاه تعلق خواهد گرفت

  www.tabari.ac.ir:          آدرس وب سايت2257321:          دورنگار2257322-3: تلفن
 :ـ نور )ره(عالمه محدث نوري غيرانتفاعي مؤسسه آموزش عالي   -95

    46415-451: صندوق پستي.  كوي دانشجوي يك- خيابان شقايق - شهرستان نور -مازندران : مؤسسه نشاني
  www.mohaddes.ac.ir :آدرس سايت مؤسسه .باشد  مي0122-6253520-3  :هاي تماس شماره

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي قشم -96
داوطلبان توجـه داشـته باشـند كـه     . گردد ه دالر كانادا محاسبه مي آن بهيشود و شهر ي برگزار مرانير ا  دانشگاه كارلتون كانادا د    ي دوره با همكار   نيا -1

 اينترنتـي مؤسـسه بـه       گـاه يپادر   مـوارد    ريو سا توضيحات مربوط به شهريه      -2. هاي كارشناسي ارشد داخل، متفاوت است       مبلغ شهريه اين دوره با دوره     
  .باشد يت مي قابل رؤ www.Qeshm.ac.ir : نشاني

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي مجازي فارابي ـ مهرشهر كرج -97
 امكانـات فيزيكـي حـضوري و اجـراي     -2. باشـد  مي) آموزش محور(نامه  نامه و بدون پايان  اين مؤسسه داراي مجوز پذيرش كارشناسي ارشد با پايان -1

  .ها و سمينارهاي حضوري اختياري است كت در كارگاه شر-3. حضوري در مهرشهر كرج فراهم است صورت نيمه ها به برنامه
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي كار -98

شـهر صـنعتي   : آدرس موسـسه در قـزوين  . اين موسسه تا حد امكان در كليه واحدهاي تابعه، سعي در تهيه خوابگاه منحصراً براي خواهران خواهد نمـود         
 خيابان جانبـازان  -الدين اسدآبادي  خيابان سيدجمال- خرمدره-استان زنجان: موسسه در خرمدره  آدرس 0282-2225882: تلفن.  بلوار سهروردي -البرز

 - خيابـان دوازدهـم    -)بخارسـت ( خيابان احمـد قـصير       -ميدان آرژانتين   :  آدرس دفتر مركزي تهران    0242552-6550 و 60: تلفن.  كوچه هشتم  -شرقي
  .11پالك 

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي كرمان -99
باشـند، بـه     دانـشجوياني كـه مايـل بـه اسـتفاده از خوابگـاه مـي       -2. گيرد مي دانشجويان در طول دوره از طريق صندوق رفاه وزارت علوم، وام تعلق به

  .تاالر پيوندجنب  ـ 4 ـ اميركبير انتهاي بلوار اميركبيرـ بلوار جمهوري اسالمي ـ كرمان : آدرس -3. گردند خودگردان مورد تأييد معرفي مي هاي خوابگاه
   www.ukerman.com :آدرس اينترنتي      0341-2122722-2122723-2110522 :تلفن

 :ـ تبريز) ص(اكرم مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي نبي  - 100
 و  يمـوم  ع يهـا   مربـوط بـه كارگـاه      ي مـصرف  لي مواد و وسا   هي ته -2 .تعلق خواهد گرفت  خودگردان  خوابگاه    شده دختر،  رفتهي پذ اني دانشجو هي به كل  -1

ـ  در ا  يعهده خود دانشجو بوده و دانشگاه تعهـد       ه  بالتحصيلي    هاي فارغ   و پروژه  يتخصص  ي مهمـان و انتقـال     ي بـا تقاضـا    -3 . مـورد نخواهـد داشـت      ني
 . شدنخواهد شده موافقت رفتهي پذاني از دانشجوچكداميه

 



 ها                                                                                          پيوست1390 سال )كارشناسي ارشد(خاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي  دفترچه راهنماي انت

  ها پيوست  164صفحه   ها پيوست
 

   : شرايط خاص عالي داراي   آموزش سساتؤمها و  دانشگاه و  دهنده  بورس هاي  ارگان شرايط و ضوابط اختصاصي) ح
     شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش سساتؤمها و  دانشگاه و  دهنده  بورس يها ارگان   تحصيلي هاي كد رشته  ضوابط انتخاب )ح-1
   تحـصيلي   هاي  كد رشته  از    يك ، در هر    شرايط خاص    داراي   عالي   آموزش  مؤسساتها و     دانشگاهيا   و ها  ارگان ها يا  ها يا سازمان     وزارتخانه   بورسيه  متقاضيان -1

 در  منـدرج    و اختـصاصي   شـرايط عمـومي      بـر دارا بـودن       عـالوه  ، آزمـون ايـن   ) 2دفترچه شـماره    (هاي تحصيلي      رشته   انتخاب  راهنماي  دفترچه  در  مندرج
شـرايط و   ، بايـد واجـد  1390  سال)   داخل  ارشد ناپيوسته  كارشناسي هاي رهدو (  تكميلي  تحصيالت  ورودي  آزمون2   و شماره1   شماره  راهنماي  هاي  دفترچه

 .  نيز باشند  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  مؤسسات  و همچنين دهنده   بورس  و يا ارگان  يا سازمان  وزارتخانه اختصاصي  و ضوابط عمومي
كـد   از  يـك   در هـر   شرايط خـاص   داراي  عالي  آموزش  مؤسسات  و همچنين   دهنده   بورس  هاي  انها و ارگ   ها، سازمان    وزارتخانه  ضوابط اختصاصي  و شرايط -2

هـا    رشـته   اينگونه   انتخاب  مند به    عالقه   امتحاني  هاي   از كد رشته    يك  هر   داوطلبان   و به    است   شده   اعالم ذيالً   داوطلبان   اطالع  ذيربط براي    هاي محل   رشته
 شـرايط    داراي  عـالي   آمـوزش  يـا مؤسـسات    و دهنده   بورس  ، سازمان، ارگان     وزارتخانه   شرايط و ضوابط اختصاصي      دقيق  مطالعه  از   پس  شود كه    مي  توصيه
  نتخـاب  ا   بـه    مربـوط، نـسبت      امتحـاني    در رشته    شرايط خاص    و داراي    بورسيه   دانشجوي   پذيرش   و وجود ظرفيت    بودن مند   عالقه   ذيربط، در صورت    خاص

كـد   2حـداكثر   (  انتخـابي  هـاي   محـل   يا رشته  محل كد رشته نمايند و   اقدام  امتحاني  رشته مربوط به    هاي  محل  كد رشته   ، از بين     محل كد رشته  2حداكثر  
 . اينترنتي درج نمايند  رشته  انتخاب م در فر  عالقه  تقدم ترتيب   به امتحاني   از رشته  انتخابي هاي كد رشته ساير   همراه را به)  مجاز  محل رشته

 :ممه   خيلي تذكرات -3
  هـيچ   بهپايان مهلت مقرر     از    پس   تحصيلي  هاي   رشته   انتخاب   در فرم    پس از درج     انتخابي  هاي  محل  كد رشته    باشد كه    داشته  توجه  بايد  داوطلب هر -1-3

  .  نيست  تغيير و يا تعويض  قابل عنوان 
 و ديگـر     ، معاينـه     در مـصاحبه     منظور شـركت     به   محل  كد رشته  دو     حداكثر براي    واجد شرايط بودن    صورت  در   باشد كه    داشته   بايد توجه   طلبداو هر -2-3

واهـد   خ معرفـي  نمـره الزم  حد نـصاب به شرط كسب   بورسيه يا  و  شرايط خاص    داراي  هاي  محل   يا رشته    محل  كد رشته    مورد لزوم   گزينش  مراحل
 .شد

اوليـه     كارنامـه    بـه   انـد و بـا توجـه         نمـوده    شركت   امتحاني  كد رشته  در دو    1   شماره   راهنماي  دفترچه   مندرجات   به   با توجه    كه   از داوطلباني    دسته  آن -3-3
،    فـوق  2 در بند      شرايط و ضوابط مندرج      مطابق  بان باشند، همانند ساير داوطل     رشته    انتخاب   نيز مجاز به     امتحاني  كد رشته دو    در هر   ، چنانچه   دريافتي
  . باشند  مي بورسيه  و يا  شرايط خاص  داراي  محل كد رشته 2 حداكثر   انتخاب  مجاز بهاًمنحصر

الملل پـذيرش     بين، دانشگاه شاهد و همچنين آن دسته از مؤسساتي كه به روش مجازي يا               )ع(هاي امام صادق    هاي تحصيلي دانشگاه    انتخاب كد محل  : تبصره
  .باشد دارند از شرط محدوديت انتخاب دو كدمحل بورسيه و يا داراي شرايط خاص مستثني مي

  
    شرايط خاص و داراي   بورسيه هاي  محل  از كد رشته يك  دانشجو در هر  گزينش نحوه )ح-2
  ، از بـين      شرايط خاص    داراي   عالي   آموزش  مؤسسات  و   مختلف  هاي   ارگان  سيه بور   دانشجوي   پذيرش   ظرفيت  بر اساس     امتحاني  هاي  كد رشته  از    يك در هر  -1

اطالعيه سـازمان در رابطـه بـا    ، ) مجاز  محل  كد رشته 2حداكثر   (  انتخابي  هاي   از كد رشته    يك  در هر    امتحاني   نمرات   به   مربوط، با توجه    متقاضي   داوطلبان
 و    اسـتخراج    گزينش   و ديگر مراحل    ، معاينه    در مصاحبه   منظور شركت     به  ها تا چند برابر ظرفيت      رشته    در اينگونه   شدگان   معرفي   اسامي  فهرستزمان اعالم   

   . خواهد شد اعالم و همچنين از طريق سايت اينترنتي اين سازمان 23/3/1390دوشنبه مورخ روز پيك سنجش در 
  شـود بـراي      منتـشر مـي     آنان   فهرست   همراه   به   كه   زماني   برنامه  بر اساس    است   الزم   شرايط خاص   داراي  و   بورسيه  هاي  كد رشته  از    يك  هر  شدگان  معرفي -2

  بـديهي .  نماينـد   مراجعه  ذيربط   شرايط خاص    داراي   عالي   آموزش   و يا مؤسسه    دهنده   بورس   يا ارگان    يا سازمان    وزارتخانه   به   گزينش   مختلف   مراحل  انجام
ضـوابط ديگـر،      و ساير    شرايط خاص    داراي   عالي   آموزش   و يا مؤسسه    دهنده  بورس  ارگان يا  سازمان  يا  توسط وزارتخانه    شده   گزارش   نتيجه  ر اساس ب  است

  . خواهد شد  انجام  نهايي گزينش
  

   شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش ساتيا مؤس  و دهنده  بورس هاي ارگان و ها ها، سازمان  وزارتخانه ضوابط اختصاصي و  شرايط) ح-3
  

 :ي اسالم و انقالب)  س(  خميني  امام  پژوهشكده-1 
  :حسن شهرت به تقوي، ايمان، عالقه و استعداد به امور پژوهشي، بايد داراي شرايط زير باشند داوطلبان پذيرش در اين پژوهشكده عالوه بر: شرايط* 
  .دوي شو انجام فعاليت تحصيلي مانع از شرايط شغلي دانشجو نبايد و باشد نياز به تشخيص پژوهشكده الزامي مي پيش و گذرانيدن واحدهاي كمبود -1
 .شدن در مصاحبه علمي و عمومي پژوهشكده پذيرفته -2

ميزان پرداخت وام دانشجويي طبق روال و مصوبات صـندوق رفـاه             )الف: بودخواهند   داوطلبان در صورت پذيرفته شدن، از امتيازات ذيل برخوردار        : امتيازات* 
  .گرفته شده است نظر خوابگاه در دختر راي كليه دانشجويان مجرد پسر و ب)ب. بود فناوري خواهد دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و

بنـدي و تقـدم و         با توجه به محدود بودن واحدهاي متأهلي، اولويـت         .هد شد صورت محدود، واگذار خوا    ههلي فقط به دانشجويان متأهل مرد و ب       أخوابگاه مت  -3
  .دده خواهد بوكتأخر واگذاري به تشخيص پژوهش

  .گيرد كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان مجرد و متأهل غيرشاغل تعلق مي -4
ها به    هر يك از رشته   صورت اختصاصي براي     و به )  حديث بيداري  :منبع(باشد    مي) س(ها زندگي امام خميني     كليه رشته براي  صورت مشترك    هبمواد مصاحبه   * 

  : خواهد بودزيرشرح 
 در  قواعـد فقـه    -4. عربي در حد شرح ابن عقيل      -3 . اصول فقه در حد اصول فقه مظفر       -2 .فقه در حد شرح لمعه     -1:  رشته فقه و مباني حقوق اسالمي      )الف

 .بجنورديسيد محمد موسوي ... ا حد دو جلد قواعد فقهي آيت
متـون علمـي قرائـت       اسـتفاده از   حـد  انگليـسي در    زبان عربي و   -3 ).س(سلوك امام خميني   نامه و  زندگي -2 .فلسفه عرفان و  -1:  رشته عرفان اسالمي   )ب

 ).س(خميني  آثار عرفاني امام -4 .درك مطلب ن وومت صحيح از
انديشه سياسـي    -4. انديشه سياسي غرب   -3 .روش تحقيق  ولوژي و دمت -2 .يران معاصر اجتماعي ا  و   تاريخ تحوالت سياسي   -1: اسالم  انديشه سياسي در   )ج

  .ايران اسالم و در
  .اجتمـاعي ايـران معاصـر      تحـوالت سياسـي و     هـا و   جريـان  -2. شناسـي انقـالب     جامعـه  شناسـي سياسـي و      جامعـه  -1: شناسـي انقـالب اسـالمي       امعهج) د

  ).س(ام خمينياجتماعي ام -انديشه سياسي  نامه و زندگي -3
  .مباني علم تاريخ -3 .تاريخ انقالب اسالمي با تكيه بر تاريخ معاصر -2 .تاريخ اسالم با تأكيد بر مسائل ايران -1: تاريخ انقالب اسالمي)   ه

   :علوم شناختي ـ تهرانغيرانتفاعي  پژوهشكده -2
ش    شـرايط و ضـوابط اختـصاصي پژوهـشكده بـراي پـذير             -2. جـام خواهـد شـد     متمركز ان   صورت نيمه  ههاي تحصيلي اين پژوهشكده ب       پذيرش در رشته   -1

دانشجويان اين دوره عالوه بر حسن شهرت به تقوي، ايمان، رعايت شئونات اخالقي و اسالمي، عالقه به امور پژوهشي، و همچنين قبـولي در آزمـون زبـان                            
  .باشد د برابر ظرفيت ميشدگان چن انگليسي تخصصي و آزمون استعداد و مصاحبه، از بين معرفي
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 :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه -3
 سـال سـن و پـس از انجـام           30 پذيرش دانشجو فقط از بين برادران و با حداكثر           -2. باشد   پژوهشگاه حوزه و دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي         -1

دروس فـي   ) ب ).جعفـر سـبحاني   ... ا  آيـت (الفقـه     االصـول   جز فـي  اصـول فقـه در حـدود كتـاب مـو          ) الـف :  مواد مـصاحبه   -2. مصاحبه صورت خواهد گرفت   
  ).جلد دوم آقاي باقر ايرواني(االستداللي، عقود  فقه

  ):غيردولتي ـ غيرانتفاعي(الدين   دانشكده اصول-4
نـام و ادامـه       ر غير اين صورت از ثبت      استفاده از حجاب برتر و رعايت شئونات اسالمي براي كليه دانشجويان خواهر الزامي بوده و د                -1: شرايط عمومي ) الف

  . شرايط شـغلي دانـشجويان نبايـد مـانع از انجـام فعاليـت تحـصيلي دانـشجو شـود                    -2. تحصيل آنان در هر مرحله از تحصيل ممانعت بعمل خواهدآمد         
 دانـشجويان   -5. يل براي شـاغلين رسـمي      ارائه نامه بالمانع از تحص     -4. از لحاظ خدمت سربازي و نظام وظيفه      ) داوطلبين مرد ( نداشتن منع قانوني     -3

  .توانند از وام شهريه صندوق رفاه استفاده نمايند مي
 دانشجو موظف است كليه مقـررات و ضـوابط دانـشكده را        -2 .شيآموز   شوراي   تشخيص  بهو جبراني   نياز    پيش   واحدهاي  گذراندن -1: شرايط اختصاصي ) ب

ريـال  ) 000/500(پانـصد هـزار   ) نيـاز و تخصـصي   پـيش (ريال و بازاء هر واحد درسـي    ) 000/000/3(ليون   شهريه ثابت هر ترم سه مي      -3. رعايت نمايد 
 بعـد آنـان       بـه  اول  تـرم   معـدل    كه  دانشجوياني -5. باشد  ريال مي ) 000/500/1(نامه يك ميليون و پانصد هزار          شهريه بابت هر واحد پايان     -4. باشد  مي

 چنانچه دانشجو به هر دليل از ادامـه تحـصيل در ايـن دانـشكده انـصراف دهـد،                    -6. باشند   مي  معاف ترم بعد      شهريهل  ك% 20 باشد از  باالتر يا) 5/19( 
هيچگونه تعهدي نسبت به تأمين     ) شعبات تهران، قم و دزفول    ( اين دانشكده    -7. هاي ثابت چهار ترم را پرداخت نمايد       موظف و متعهد است كليه شهريه     

  .باشد  مي  مصاحبه و  كتبي  در آزمون موفقيت شرايط ورود به دانشكده، شامل -8.  براي دانشجو نداردخوابگاه و امكانات آن
 :  اطالعات نشكده دا-5
 احـراز  -3. و نظـام جمهـوري اسـالمي     تابعيت جمهوري اسالمي ايران، داشتن اعتقادات و التزام عملـي بـه واليـت فقيـه                 -2.  تدين به دين مبين اسالم     -1

 داوطلبـان نبايـد   -5.  برخورداري از سالمت رواني و جسمي به تشخيص مراجع پزشكي وزارت اطالعـات -4. برابر ضوابط گزينش وزارت اطالعات    صالحيت  
كـه     در صـورتي     -7. باشـد    مـي  31/6/1390 سـال تمـام تـا مـورخ          27 حـداكثر سـن داوطلبـان        -6. اي باشـند    در استخدام و متعهد به سازمان يا وزارتخانـه        

 داوطلبان در صورتي كه غيبت سـربازي نداشـته باشـند            -8. شدگان از تحصيل انصراف دهند بايد خسارت مالي ناشي از گزينش و تحصيل را بپردازند                تهپذيرف
اياب و ذهاب را     دانشكده براي دانشجويان مجرد خوابگاه تهيه نموده و تسهيالت           -9. نيازي به ارائه كارت پايان خدمت و يا معافيت از خدمت سربازي ندارند            

 بـه دانـشجويان   -11).  ساعت تحصيل و تحقيق در هفتـه 42(است  وقت  تمام  اطالعات   در دانشكده   تحصيل-10. براي كليه دانشجويان فراهم خواهد نمود    
 بـه نحـو مقتـضي از    -12. گـردد  ء مـي علوم، تحقيقات و فناوري اعطـا  ارشد مورد تأييد وزارت       پس از اتمام تحصيالت و انجام تعهدات، گواهينامه كارشناسي          

با : تبصره. هاي تحصيلي اين دانشكده بنمايند، مكاتبه و يا تماس گرفته خواهد شد             طريق اين دانشكده با كليه داوطلباني كه مبادرت به انتخاب كد يا كدمحل            
 :توضـيح *  .هاي مجزا برگزار خواهد شد     عاتي كشور دوره  شدگان شاغلين نهادهاي عضو جامعه اطال       رسيدن تعداد قبول   حد نصاب مكاتبه الزم در صورت به      

  . طراحي و ايجاد گرديده است،براي مقابله با تهديدات و تهاجمات ميكروبي و بيولوژيكي و مبارزه با بيوتروريسم) Forensic Science(رشته علوم قانوني 
  : الملل وزارت امور خارجه  دانشكده روابط بين-6

الملل، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان بـراي كـسب اطـالع از شـرايط           اپ اين دفترچه شرايط و ضوابط دانشكده روابط بين        از آنجاييكه تا زمان چ    
  .مذكور به سايت دانشكده مراجعه نمايند

  : دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ـ تهران-7
  :باشد كده به شرح زير مياطالعات، امتيازات، شرايط و ضوابط اختصاصي اين دانش

 زاني به م  مايس و  متعهد به انجام خدمت در سازمان صدا       لي داوطلب در شروع تحص    -2.  باشد راني ا ي اسالم يمن و متعهد به نظام جمهور     ؤ م دي داوطلب با  -1
چنانچـه  : تبـصره (. كند، خواهـد بـود   ما تعيين ميكه سازمان صدا و سي يدر مراكز استان)  مقطعني در ايليالتحص بالفاصله پس از فارغ (ليدو برابر مدت تحص   

به نياز سازمان و مشروط به طي دوره         ، بنا التحصيالن  استخدام فارغ  -3 .) باشد پس از انجام آن به تعهد خود عمل خواهد نمود           فهيداوطلب مشمول خدمت وظ   
هاي تعيـين    در سطح مراكز استاندوران تعهد خدمت و صرفاًً د آنان دراستاني مورد نياز سازمان و كسب رضايت سازمان از عملكر در مراكز آنان تعهد خدمت

 حـداكثر  -4 ).داشت  دانشكده در تهران نخواهد التحصيالن است سازمان هيچگونه تعهدي براي استخدام فارغ  بديهي: تبصره. (خواهد بود شده توسط سازمان
 سـال سـنوات خـدمت،       12در صورت باقي مانـدن حـداقل         راني ا ي اسالم ي جمهور يمايس و  سازمان صدا  ي آنكه كاركنان رسم   حي سال تمام و توض    30سن  
ي جمهـوري   مايسـ  و  سازمان صـدا   نشي گز نيو همچن ) يعموم و ي  علم (ي در آزمون زبان و مصاحبه تخصص      تيموفق -5. توانند در آزمون شركت نمايند      مي

 و  خاص سازمان صدا   طي شرا زيتوجه به ضوابط مربوطه و ن       با زيجانبازان عز (شت سازمان    مركز بهدا  ي از سالمت كامل به گواه     ي برخوردار -6 .اسالمي ايران 
توانند در آزمون    ي از سازمان متبوع م    يباشند با ارائه مجوز كتب     ي م ي دولت يها ان سازم ري شاغل در سا   ي كه بطور رسم   ي داوطلبان -7 ). انتخاب خواهند شد   مايس

ـ گـردد در ا    ي منعقد م  شاني و سازمان متبوع ا    مايس و  دانشكده صدا  ني كه ب  يمطابق قرارداد توانند    مي شوند   رفتهي در آزمون پذ   كهيشركت نموده و در صورت      ني
ـ ي تكم ي آموزش يها  دانشكده موظف به گذراندن دوره     اني دانشجو ما،يس و  دانشكده صدا  آموزشجديد   يها توجه به برنامه    با -8 .نديدوره شركت نما    زبـان   يل

و كمك هزينه پايان نامـه برابـر         ازدواج   هي و هد  ي متأهل نهيكمك هز : تبصره(. مند خواهند بود    از كمك هزينه بهره    لي تحص ول در ط  انيشجو دان -9. باشند مي
آموختگان دانشكده در مقاطع باالتر منوط به صـدور مجـوز از سـوي سـازمان صـدا و سـيماي                        ادامه تحصيل دانش   -10 ). سازمان پرداخت خواهد شد    نيقوان

  . باشد  ايران مي ري اسالميجمهو
  : دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ـ قــم-8

 9  از ميان طالب داراي اتمام پايـه       قم صرفاً  -سيما متقاضيان دانشكده صدا و    -1:  قم شرايط زير را براي متقاضيان خود مد نظر دارد          -صدا و سيما     دانشكده
. پـذيرد  پذيرش نهايي داوطلبان از طريق مصاحبه صـورت مـي          -3. باشد   مي  سال تمام  30حداكثر سن    -2. شندبا  حوزوي مي  2زوي يا داراي مدرك سطح      حو
با توجه به امكان تعهد خدمت دو برابر مدت تحـصيل            -5. شدگان خود را ندارد    مين خوابگاه براي پذيرفته   أ قم به هيچ وجه امكان ت      -دانشكده صدا و سيما    -4

ـ  -6. سازمان يا ارگان دولتي و غيردولتي باشند       نهاد، هيچ..  قم نبايد در استخدام رسمي، پيماني و         -ضيان دانشكده صدا و سيما      متقا براي پذيرفته شدگان،   ا  ب
هاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي         قم متناسب با سياست    -صدا و سيما     التحصيالن دانشكده، متقاضيان دانشكده    ارغفتوجه به امكان به كارگيري      

اطالعـات   -8. شدگان نهايي كمك هزينه آموزشي تعلق خواهـد گرفـت      به پذيرفته  -7. حسب نياز بايد آمادگي خدمت در هر نقطه از كشور را داشته باشند             رب
  . موجود است www.qiu.ir:دانشكده به نشانياينترنتي بيشتر در پايگاه 

 ):غيردولتي ـ غيرانتفاعي( دانشكده علوم حديث -9
  مواد و منابع مصاحبه علمي همان منـابع آزمـون ورودي تحـصيالت تكميلـي در كـد رشـته                   : 1تبصره  ( موفقيت در مصاحبه دانشكده      -1 :صيشرايط اختصا 

داوطلبان منتخب المپيادهاي علمي كشور يا كساني كه آثـار پژوهـشي قابـل قبـول داشـته باشـند، در اولويـت                       : 2تبصره  .  خواهد بود  1112 و   1111امتحاني  
 دانشجويان موظف به رعايت كليـه ضـوابط و          -3. گردد نياز و جبراني كه از طرف گروه آموزشي مربوط ارائه مي             گذراندن دروس پيش   -2). قرار دارند پذيرش  

  .باشند هاي داخلي دانشكده مي دستورالعمل
و ) در شـهرري  (، خوابگـاه    )يص از سـوي وزارت علـوم      در صورت تخـص   (شدگان، طبق ضوابط دانشكده از وام تحصيلي صندوق رفاه            پذيرفته :امكانات و مزايا  

 ريال، متغيـر هـر      000/500) اصلي( ريال، متغير هر واحد درس تخصصي        000/500/3ثابت  : (ها  مبالغ شهريه : 1تبصره   (.امكانات ورزشي برخوردار خواهند بود    
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ام آزمون ورودي تحصيالت تكميلي، از پرداخت         نفرات اول تا سي   : 2بصره  ت ). ريال 000/500/1نامه     ريال، متغير هر واحد پايان     000/400نياز    واحد درس پيش  
دانشجويان برتر در هر سال تحصيلي طبق ضوابط دانشكده از تخفيف ويـژه برخـوردار خواهنـد                  :3تبصره   .معاف خواهند بود  )  نيمسال 5(شهريه در كل دوره     

  ).شد
هاي دانشكده     محل   كه اسامي آنان براي كد رشته      1390 آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال       داوطلبان شركت كننده در   : نام در مصاحبه ورودي     نحوه ثبت 

نـام و تعيـين روز مـصاحبه           اعالم شده اسـت، بـراي ثبـت        1112 و   1111هاي امتحاني      ذيل كد رشته   ]مندرج در همين دفترچه   [) شهرري و قم  (علوم حديث   
  . تماس حاصل نمايند0251-7176253-4و در قم با شماره ) 209داخلي  (021-55952524-6ورودي در شهرري با شماره 

  .1111همان مواد آزمون ورودي كد رشته امتحاني ): البالغه هر سه گرايش تفسير اثري، كالم و عقايد و نهج( رشته علوم حديث -1 :مواد مصاحبه ورودي
  . 1111همان مواد آزمون ورودي كد رشته امتحاني :  رشته علوم قرآن و حديث-2
     .1112همان مواد آزمون ورودي كد رشته امتحاني :  رشته فقه و مباني حقوق اسالمي-3

 اصل شناسنامه به همراه يك بـرگ تـصوير          -2.  تصوير كارنامه آزمون ورودي تحصيالت تكميلي      -1 :نام و شركت در مصاحبه علمي       مدارك الزم براي ثبت   
  ). شدهنويسي پشت( يك قطعه عكس -3. صفحه اول و دوم

  :نام و انجام مصاحبه تاريخ ثبت
  .1390 تيرماه 30 تا 25: ايام مصاحبه)/ 16 تا 14 و 13 تا 8در ساعات اداري  (1390 تيرماه 22 تا 18نام  ايام ثبت :تهران و شهرري -1
  .1390 تيرماه 25 تا 21: ايام مصاحبه)/ در ساعات اداري (1390 تيرماه 18 تا 14نام  ايام ثبت : قم-2
 : كده علوم قضايي و خدمات اداري ـ دادگستريدانش -01
ـ آ ي مصاحبه بعمل م   تيظرف داوطلبان چند برابر   از -2 .رديگ ي صورت م  هي قوه قضائ  نيشاغل  قضات و  نيب  از صرفاً  دانشجو رشيپذ -1 شـدگان   رفتـه يپذ -3 .دي
گونـه  چيدانـشكده ه   -4 .نـد ينام ارائـه نما    زمان ثبت  در  و افتيدر را مت خود  محل خد  يني كارگز شرط و ديبدون ق   و ي موافقت كتب  ،نام  ثبت  قبل از  بايد يينها

  . ندارداني به دانشجويهلأ خوابگاه متي نسبت به واگذاريتعهد
  ):غيردولتي ـ غيرانتفاعي( دانشكده معارف قرآني اصفهان -11
 محيط آموزشي اين دانشكده براي بـرادران  -2 . باشند عملي داشته  التزام  داوطلبان الزم است به دين مبين اسالم، فقه شيعه و اصل واليت فقيه، اعتقاد و              -1

با توجـه بـه هـدف ايـن          -3 .ها و ضوابط پرورشي دانشكده براي كليه دانشجويان الزامي است           نامه    باشد و رعايت مقررات، آئين      صورت مجزا مي   هو خواهران ب  
كفش سـاده   چادر مشكي ساده بدون طرح و مدل، مانتو و شلوار بلند با رنگ تيره،( تفاده از حجاب برتراسدانشكده در تربيت نيروهاي كارآمد براي تبليغ دين،     

نام و يا ادامه تحصيل آنان در هـر           براي كليه دانشجويان خواهر الزامي بوده و در غير اينصورت از ثبت           ) با رنگ تيره و همچنين عدم استفاده از هرگونه آرايش         
هـاي مـروج فرهنـگ بيگانـه          داوطلبان برادر موظف به رعايت ظواهر شرعي چهره و همچنـين عـدم اسـتفاده از لبـاس                  -4 .اهد آمد مرحله ممانعت بعمل خو   

كليه داوطلبان بايد از سالمت كامل جسماني و روانـي،           -6. گردد  االمكان بعدازظهرها برگزار مي     هاي برادران روزهاي پاياني هفته و حتي        كالس -5 .باشند  مي
هـا و مؤسـسات آمـوزش       اين دانشكده با انتقال و مهماني دانشجويان خود به ساير دانـشگاه            -7 .ودن قدرت تكلم، بينائي و شنوائي كامل برخوردار باشند        ب دارا

 بر اساس ن دانشكده   پذيرش دانشجو در اي    -8 .نياز تعيين شده توسط دانشكده را بگذرانند       ضمناً كليه دانشجويان موظفند دروس پيش     . نمايد  عالي موافقت نمي  
شود و تحصيل در اين دانشكده بر اساس تجربيات و دستاوردهاي علمي و دانشگاهي و حوزوي و برابـر ضـوابط و مقـررات                          آزمون علمي و مصاحبه انجام مي     

 در صـورت    -9 .شـود    مـي  ءوري اعطـا  التحصيالن، مدرك رسمي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقـات و فنّـا             باشد و به فارغ     فنّاوري مي  وزارت علوم، تحقيقات و   
و ) منـزل اسـتيجاري  (تواننـد از خوابگـاه       دانشجويان غيربومي مي   -10 .ي به دانشجويان حائز شرايط، وام تحصيلي تعلق خواهد گرفت         يتخصيص وام دانشجو  

 خدمت وظيفه عمومي منعي نداشته باشـند، معافيـت        براي برادران پذيرفته شده كه از نظر       -11 .اي استفاده نمايند    صورت يارانه  ي به ييك وعده غذاي دانشجو   
 داوطلباني كـه واجـد شـرايط و ضـوابط           -12 .شوند  اند ترخيص مي    تحصيلي صادر خواهد شد و داوطلبان در حال انجام خدمت كه قبل از اعزام، غيبت نداشته               

ن صـورت عواقـب آن بـه عهـده داوطلـب بـوده و در صـورت منـع از          هاي اين دانشكده خودداري نمايند در غير اي         باشند الزم است از انتخاب رشته       فوق نمي 
تواننـد بـه سـاختمان        عالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتر مي      -13 .تحصيل، دانشكده معارف قرآني اصفهان هيچگونه مسئوليتي را بعهده نخواهد گرفت          

ـ دانشكده معارف قرآنـي اصـفهان و پايگـاه اينترنتـي دانـشكده بـه        ربي بزرگراه شهيد خرازي ـ ابتداي خيابان شهيدان غ :اصفهان مركزي دانشكده واقع در
  .دنتماس حاصل نماي) 105داخلي  (0311-3372020  :مراجعه، يا با شماره تلفن  icqt.ac.ir.www : نشاني

 ): غيردولتي ـ غيرانتفاعي(گاه اديان ومذاهب ـ قــم دانش -12
 ضوابط دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب قم، به اين سازمان واصـل نگرديـده؛ لـذا داوطلبـان بـراي كـسب                   از آنجاييكه تا زمان چاپ اين دفترچه شرايط و        

  .اطالع از شرايط مذكور به سايت دانشگاه مراجعه نمايند
  :) ع( حسين  امام   دانشگاه-13

ن انقالب اسالمي و ارائه مجوز ادامـه تحـصيل از مركـز عمليـات               پاسدارا  عضويت رسمي در سپاه    )الف: داوطلبين بايستي داراي يكي از شرايط زير باشند        -1
ـ   -2 .اعالم نتايج نهايي  پذيرفته شدن در مراحل گزينش و عضويت رسمي در سپاه تا قبل از)ب. انساني سپاه نيروي مين خوابگـاه  أ دانشگاه تعهـدي بـراي ت
پذيرش دانشجو صرفاً از بين داوطلبان مرد صورت  -4. تي سياسي خواهند بودعالوه بر دروس مصوب، موظف به گذراندن دروس عقيد دانشجويان -3. ندارد
  .گيرد مي
  ):غيردولتي و غيرانتفاعي(ـ مشهد ) ع(دانشگاه امام رضا -14

و ) 3424  و 3423هـاي     كـد محـل   (هـاي مـديريت نـشر         براي رشـته  ) ع(از آنجاييكه تا زمان چاپ اين دفترچه شرايط و ضوابط دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا             
، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان براي كسب اطـالع از شـرايط مـذكور بـه سـايت دانـشگاه         )7264 و   7263هاي    كد محل (مديريت صنايع چاپ    

  .مراجعه نمايند
  ):ع(امام صادق  دانشگاه -15
هـاي    در رشـته  ) 1390-91(وم، تحقيقات و فنـاوري بـراي سـال تحـصيلي             اهداف متعالي دانشگاه و با امتياز وزارت عل        بر اساس ) ع(دانشگاه امام صادق   )الف

   .پذيرد  شرايط ذيل دانشجو ميبر اساسمديريت آموزشي، معارف اسالمي و حقوق گرايش حقوق خانواده، منحصراً از جنس زن و 
 كسب  سال تحصيلي جاري الزم است عالوه بر      در  خواهران،  پرديس  ) ع(دانشگاه امام صادق  داخلي  كننده در آزمون      كليه داوطلبان شركت   :شرايط داوطلبان ) ب

  :شرايط عمومي آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته، داراي شرايط اختصاصي زير باشند
 انجـام  -4.  داشتن شـرايط جـسماني متناسـب بـا دوره تحـصيلي     -3.  التزام به نظام جمهوري اسالمي ايران و واليت فقيه-2.  تدين به دين مبين اسالم -1

در پذيرفتـه شـدگان   از بـين  ) ع(هاي دانـشگاه امـام صـادق    با توجه به اينكه داوطلبان رشته    : توضيح* 1390نام در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال          ثبت
وسـته سـال   آزمـون كارشناسـي ارشـد ناپي    گردند، الزم است داوطلبان عالوه بر شـركت در          انتخاب مي سازمان سنجش آموزش كشور     آزمون كارشناسي ارشد    

نـام دانـشگاه امـام        نام نموده و شماره پرونده خود را در آزمون كارشناسي ارشد در برگ درخواست ثبت                نيز ثبت ) ع( در آزمون داخلي دانشگاه امام صادق      1390
ال و مـصوبات صـندوق رفـاه        الزم به ذكر است كه داوطلبان در صورت پذيرفته شـدن، از امتيـازات دريافـت وام دانـشجويي طبـق رو                     . درج نمايند ) ع(صادق

  .گيرد دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند بود، همچنين به كليه دانشجويان شهرستاني خوابگاه تعلق مي



 ها                                                                                          پيوست1390 سال )كارشناسي ارشد(خاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي  دفترچه راهنماي انت

  ها پيوست  167صفحه   ها پيوست
 

مجموعـه  ) 4گـرايش  (زشي  در آزمون كارشناسي ارشد رشته مديريت آمو  داوطلبان واجد شرايط كه صرفاً     -1: نام و مهلت ارسال مدارك      مدارك الزم براي ثبت   ) ج
شـركت نمـوده و     ) 1126 امتحاني   كد رشته (مجموعه حقوق   و  ) 10گرايش  (، رشته معارف اسالمي و حقوق خانواده        )1117 امتحاني   كد رشته  (1علوم تربيتي   

شـود كـه    متذكر مي .اقدام نماينـد ) ع(دقهاي دانشگاه امام صا  محلكد رشتهتوانند بر اساس موارد ذيل نسبت به انتخاب  اند، مي مجاز به انتخاب رشته شده   
در دانـشگاه   نـام  توانند جهـت ثبـت   الزم به ذكر است داوطلبان مي .باشد هاي اين دانشگاه در برگه انتخاب رشته اينترنتي، ضروري مي محل كد رشتهانتخاب 

تكميل فرم درخواست پذيرش دانشگاه  -از طريق پستي امن ثبت«يا  www.isuw.ac.ir :صورت اينترنتي به آدرس نام به ثبت«از دو روش ) ع(امام صادق
: با پست سفارشي به نـشاني    10/3/1390حداكثر تا تاريخ     ارسال آن همراه با رسيد وجه پرداختي مختص دانشگاه،         و» دفترچه همين   موجود در ) ع(امام صادق 

. قيد گـردد » ارشد ناپيوسته و نام رشته مورد تقاضا  به آزمون كارشناسيمربوط« روي پاكت عبارت اقدام نمايند و حتماً 14655/111 صندوق پستيـ تهران  
 0101530085005 به حـساب شـماره  ) هزار ريالو پنجاه دويست (ريال  000/250 پرداخت مبلغ -2 .»نام قابل قبول است برگ ثبت اندازه با فتوكپي هم«

 رنگـي و يـك بـرگ فتـوكپي          3×4 دو قطعـه عكـس       -3).  كليه شعب بانـك ملـي ايـران        پرداخت در  قابل(سيبا، نزد بانك ملي ايران، شعبه مهرگان تهران         
  .1390 فتوكپي برگ انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال -5 . فتوكپي كارنامه نتايج اوليه آزمون كارشناسي ارشد-4. شناسنامه

پـذير   نيـز امكـان   Email: info@isuw.ac.ir  و  wgozinesh@isu.ac.ir:  ارسال مدارك فوق از طريق پـست الكترونيـك بـه آدرس   :توجه* 
نام و پذيرش دانشگاه تشخيص داده شود از ادامـه مراحـل گـزينش يـا تحـصيل                    اي كه مغايرت شرايط داوطلب با شرايط ثبت          در هر مرحله   :1بصره  ت. باشد مي

 :3تبـصره    .پرديس خـواهران خواهـد بـود      )) ع(دانشگاه امام صادق  (شدگان، شهرستان تهران       محل تحصيل پذيرفته   :2تبصره  . يدآ  داوطلب جلوگيري بعمل مي   
  .نام پس از پرداخت مسترد نحواهد شد هزينه ثبت

مـديريت آموزشـي    آزمـون كارشناسـي ارشـد    در) هـاي برتـر   با رتبه اولويت( رشته مجاز به انتخاب از داوطلبان پذيرفته شده و -1 :اطالعات و تذكرات الزم) د
آزمـون   مورد نياز در آزمـون مـذكور و   لذا داوطلبان الزم است امتياز .آيد  آزمون معارف اسالمي به عمل مياًصرف ،1390 سازمان سنجش آموزش كشور سال

حقـوق   كارشناسي ارشد معـارف اسـالمي و   آزمون در) برتر هاي با رتبه اولويت( رشته مجاز به انتخاب از داوطلبان پذيرفته شده و -2. شفاهي را كسب نمايند
لذا داوطلبان اين رشته بايد      .آيد آزمون به عمل مي    منابع اختصاصي اين رشته مطابق جدول دروس و       آزمون معارف اسالمي و    دو هر ،)خانواده گرايش حقوق (

پـرديس   )ع(صـادق  الزم به ذكر است دانشگاه امـام  -3. زمون شفاهي كسب نمايندآ اختصاصي و آزمون دروس معارف اسالمي، دو هر را در امتياز مورد نياز
اصول فقه، انديـشه   فقه، آزمون معارف اسالمي در دروس حوزه معارف اسالمي، اقدام به برگزاري دوره آمادگي علمي داوطلبان در خواهران جهت تقويت بنيه

بـا اداره گـزينش    بـاره ايـن دوره،   اطالعات بيـشتر در  دريافت نام و توانند جهت ثبت داوطلبان مي .ده استنموزبان انگليسي  عربي و ،اسالمي استاد مطهري
 - حقـوق  و آزمون دروس معارف اسالمي براي دو رشته مديريت آموزشي و معـارف اسـالمي              -4 .تماس حاصل نمايند  ) 021-22065436( دانشگاه با شماره  

گرايش حقوق خـانواده در نوبـت    -حقوق  اختصاصي رشته معارف اسالمي و آزمون دروس در نوبت صبح و 14/4/1390، روز سه شنبه   گرايش حقوق خانواده  
بـا همـراه داشـتن اصـل      13-16سـاعت   13/4/1390شنبه توانند براي دريافت كارت ورود به جلسه روز دو متقاضيان مي .برگزار خواهد شد عصر همين روز

  .خـواهران   واحـد ـ خيابـان طاهرخـاني    ـ بلـوار شـهيد فرحـزادي     ــ ) غرب(شهرك قدس ـ تهران  .  مراجعه نمايندنشاني ذيل به شناسنامه يا كارت شناسايي
 رايگـان  صورت تمام وقـت روزانـه و    سال و به5/2نياز حدود  دروس پيش ناپيوسته به تناسب رشته تحصيلي بدون احتساب دوره آموزشي كارشناسي ارشد -5

از ) ع(با توجه به اينكه دانـشگاه امـام صـادق          -7. شوند  مي عرفي شده از طرف سازمان سنجش نيز جزء داوطلبان محسوب         طالب واجد شرايط م    -6. باشد  مي
  .دانشگاه را رعايت نمايند گردند كه در طول تحصيل ضوابط اين  دانشجويان متعهد مي؛است داراي شرايط خاص سسات آموزش عاليؤجمله م

  

  )ويژه خواهران(ون رشته مديريت آموزشي جدول دروس، ضرايب و منابع آزم      
  منابع آزمون  شيوه آزمون  ضريب  نام درس

، انتشارات دانشگاه   )صد گفتار، سيره معصومين، مقام زن، انسان برآستان دين        ( آثار شهيد مطهري      خالصه    تشريحي  1  انديشه اسالمي
  )براي خريد كتاب به فروشگاه دانشگاه مراجعه شود). (ع(امام صادق

  ).مباحث الفاظ و اصول عمليه(مظفر الفقه  تحرير اصول تشريحي  1  ول فقهاص

نكـاح و   ، متـاجر،     و نهـي از منكـر      امر به معـروف   صوم،  ،  صاله( فقهي   بابوااللمعه    تحريرالروضه في شرح   تشريحي  1  فقه
  .از عليرضا اميني) طالق

  .و متون تخصصي English Grammar in use Inter mediate and upper – Intermediate  تستي  1  زبان انگليسي
  .4قواعد عربي در سطح مبادي العربيه ج   تستي  1  زبان عربي

  

  ) ويژه خواهران(جدول دروس، ضرايب و منابع آزمون رشته معارف اسالمي و حقوق گرايش حقوق خانواده 
  منابع آزمون  شيوه آزمون  ضريب  نام درس

، انتـشارات   )صد گفتار، سيره معـصومين، مقـام زن، انـسان بـر آسـتان ديـن               (هيد مطهري   خالصه آثار ش    تشريحي  1  انديشه اسالمي
   )براي خريد كتاب به فروشگاه دانشگاه مراجعه شود). (ع(دانشگاه امام صادق

  .و متون تخصصي English Grammar in use Inter mediate and upper – Intermediate  تستي  1  زبان انگليسي
  .4العربيه ج   قواعد عربي در سطح مبادي  تيتس  1  زبان عربي
  ) كامل جلد2(  مظفرالفقه اصول تشريحي  3  اصول فقه

  و حـدود وصـيت،   متـاجر، ارث،    طالق، خلـع، مبـارات، ايـالء، لعـان،          نكاح،  (ابواب  . شرح لمعه شهيد ثاني    تشريحي  4  فقه
  .)قصاص

، )هـاي خـانواده      جلد مربوط بـه دادگـاه      5( رويه قضايي    -2. )اهللا شمس دكتر عبد  ( آيين دادرسي مدني   -1 تشريحي  2  آئين دادرسي مدني
  .معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييهانتشارات 

، )هاي خانواده    جلد مربوط به دادگاه    5( رويه قضايي    -2. )كاتوزيانناصر  دكتر  ( جلدي   2 حقوق خانواده    -1 تشريحي  4  حقوق مدني
  .ه قضاييهمعاونت آموزش و تحقيقات قوانتشارات 

هـاي عمـومي و       در جلسه آزمون داخلي پرديس خواهران، همراه داشتن مجموعه قوانين خانواده، قانون آيين دادرسي مدني و قـانون تـشكيل دادگـاه                      :توجه
تواننـد در     ند، مـي  باشـ   ضمناً داوطلباني كه مايل به تهيه آثـار شـهيد مطهـري مـي             .  بالمانع است  حمنق انقالب، بدون حاشيه نويسي و زيرنويس و غير       

  .باشد پذير مي هاي معتبر امكان دسترسي به ساير منابع از طريق كتابفروشي. ساعات اداري به فروشگاه شركت تعاوني دانشگاه مراجعه نمايند
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  بسمه تعالي
  1390-91 تحصيلي سال) ع(نام در آزمون گزينش دانشجو براي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه امام صادق برگ درخواست ثبت

  
  ...................................................................................................................................................  : نام- 2  ......................................................................................................................................................................................................:  نام خانوادگي- 1
  
  

  

       13           : تاريخ تولد-5                                  :                                   شماره شناسنامه-4                    :                           نام پدر-3
  : 1390 شماره پرونده داوطلب در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال -7   :                             شماره فيش بانكي-6
   التحصيل خواهم شد   فارغ31/6/1390كه تا تاريخ                  دانشجوي نيمسال آخر التحصيل  فارغ:  وضعيت تحصيلي-8
  :     تاريخ اخذ مدرك  :                استان:                                  شهرستان     :                           محل اخذ مدرك، دانشگاه-9

  : نوع و معدل كتبي ديپلم-11                              :                                      آخرين مدرك و رشته تحصيلي-10
                  : معدل كل دوره كارشناسي-12
  : امتحاني داوطلب در آزمون كارشناسي ارشدكد رشته نام و -13
  باشم        نميباشم  مي:  كارمند رسمي دولت-14
  :روستا:                                                                  شهرستان:                        استان:  آدرس كامل پستي-15

  :كدپستي:                              پالك                              :             كوچه                     :                                خيابان
  @                                       :                                   پست الكترونيك             :تلفن همراه

  :كد شهرستان يا روستا:                                                    شماره تلفني كه بتوان در صورت ضرورت پيام فوري فرستاد-16
شوم كه كليه موارد فوق در نهايت دقـت و صـحت تكميـل گرديـده اسـت و چنانچـه                              متعهد مي      اينجانب                                                       -17

  .مجاز است طبق مقررات با اينجانب رفتار كند) ع(خالف آن ثابت شود، دانشگاه امام صادق
  :امضاء:                                                تاريخ تنظيم                                                                            

 
 

  )ع( دانشگاه امام صادق ـ111/14655 صندوق پستي ـتهران 
     13:                         تاريخ تولد:                   شماره شناسنامه:                                             نام خانوادگي:                                    نام

  :شماره فيش بانكي:                                     1390 در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال ، داوطلبي شماره پرونده
  :هاي انتخابي  يا رشتهكد رشتهنام و 

 .سبانيد حتماً اين قسمت را تكميل نموده، بعد از جدا كردن روي پاكت بچ
 

  ):ع(دانشگاه باقرالعلوم -16
در تمـامي   ) 1152كـد   ( ارائه گواهي قبولي كتبي پايه دهم و قبولي شفاهي پايه نهم از مركز مديريت حوزه علميه قم براي رشته مدرسي معارف اسـالمي                         -1

 اشتغال بـه تحـصيل حـوزوي در    -4.  موفقيت در مصاحبه-3. اه  ارائه گواهي قبولي سطح دو از مركز مديريت حوزه علميه قم براي ساير رشته   -2. ها  گرايش
 چنانچـه   -6.  سپردن تعهد رسمي به دانشگاه مبني بر انجام خدمت به ميزان دو برابر مدت تحصيل در صـورت درخواسـت دانـشگاه                      -5. طول مدت تحصيل  

 دانشگاه هيچگونه تعهدي نسبت بـه تـأمين   -7. اي دانشگاه خواهد بوده دانشجويي به هر دليل قادر به ادامه تحصيل نباشد موظف به پرداخت دو برابر هزينه 
  .خوابگاه دانشجويان ندارد

 ):و غيرانتفاعي غيردولتي (المللي چابهار   دانشگاه بين-17
آ  لـيس و لـول  انگ )sunderland(به ترتيب با همكاري دانشگاه ساندرلند  ) E-commerce(و تجارت الكترونيك     )MBA( دو رشته مديريت اجرايي      -1
)lulea(   مديريت اجرايـي ) الف: باشـد  هاي فوق به شرح زير مي      گردد و شرايط خاص پذيرش در هر يك از رشته            سوئد برگزار مي MBA :1-  قبـولي در 

   و يـا ) Computer based-190TOEFL( و يـا )  Papar based-520TOEFL( تـسلط بـه زبـان انگليـسي در حـد      -2. مـصاحبه اختـصاصي  
)Internet based-TOEFL 68( 5,5-3 و يا(academic) IELTS  .  كليه پذيرفته شدگان در شش مـاه اول دورهMBA    موظـف بـه شـركت در 

 حداقل سه سـال كـار اجرائـي بعـد از            -4. باشند  گردد مي   المللي چابهار جهت آمادگي در آزمون زبان ارائه مي          هاي اجباري زبان كه توسط دانشگاه بين        كالس
ــي ــه دوره -5. دوره كارشناس ــت هزين ــروع دوره  % 50: پرداخ ــل از ش ــرم اول (قب ــداي ت ــال دوم  % 50)+در ابت ــداي س ــوم  (در ابت ــرم س ــداي ت   ).در ابت

 از MBAالتحصيالن دوره به دريافت دو مدرك كارشناسـي ارشـد            فارغ -7. باشد  ريال مي ) يكصد و پنجاه ميليون    (000/000/150)  ماه 24( شهريه دوره    -6
 و  lulea مـصاحبه حـضوري توسـط دانـشگاه          -E-commerce :1 تجارت الكترونيـك  ) ب. شوند  المللي چابهار نائل مي      دانشگاه بين  دانشگاه ساندرلند و  

اند   التحصيل شده   دانشجوياني كه خارج از ايران فارغ     ). (6( حداقل نمره    IELTSو يا   ) 5,5( با نمره    TOEFL قبولي در آزمون     -2. المللي چابهار   دانشگاه بين 
 را تـا پايـان دوره       TOEFL و   IELTSتوانند مدرك قبولي در آزمون         متقاضيان در صورت قبولي در مصاحبه حضوري مي        -3).  به نمره آزمون ندارند    نيازي

ايـن  : زمينرشـته آمـايش سـر   ) ج.  يـورو 12000:  شهريه دوره -5.  هزار يورو به نرخ روز در ابتداي هر نيمسال         3معادل  :  پرداخت هزينه دوره   -4. ارائه نمايند 
باشـد    ريال مي ) يكصد و بيست ميليون    (000/000/120 نيمسال و هزينه كل دوره مبلغ        4گردد و طول دوره حداقل        رشته با همكاري دانشگاه سوربن ارائه مي      

ز شـرايط پـذيرش قبـولي در        در ضـمن يكـي ا     . گـردد   كه در ابتداي هر نيمسال به ميزان شهريه ثابت و واحد هاي متغيير اخذ شده از دانشجويان دريافت مي                  
شـدگان در قبـال اخـذ وجـه قـرار             نظير و لوكس در جنب دانشگاه، در اختيـار كليـه پذيرفتـه               خوابگاه با امكانات بي    -2. باشد  مصاحبه تخصصي اين رشته مي    

  .المللي چابهار گاه بين صنعتي چابهار، تراس بهشت، دانش-استان سيستان و بلوچستان، چابهار، منطقه آزاد تجاري:  نشاني-3. گيرد مي
  05454444307:     نمابر05454112308: تلفن تماس

  :دانشگاه تهران -18
و دوره مشترك رشته مهندسي صـنايع    ) 1131كد  (از آنجاييكه تا زمان چاپ اين دفترچه شرايط و ضوابط دانشگاه تهران براي مجموعه رشته مطالعات جهان                  

  . سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط مذكور به سايت دانشگاه مراجعه نمايند، به اين)6478كد محل تحصيل (ـ صنايع 
  : شاهد دانشگاه -19
ـ    -2.  به احكامي اسالم و التزام عملني مبني اعتقاد به د-1:  دانشجو در دانشگاه شاهدرشي پذي و ضوابط اختصاص  طيشرا ـ  بـه وال ياعتقـاد و التـزام عمل  تي
 احـزاب و    از ي هـوادار  ،يالتي تـشك  ي عدم وابستگ  -4.  و تجاهر به فسق    يعدم اشتهار به فساد اخالق     -3. يو قانون اساس  ايران   ي اسالم ي نظام جمهور  ه،يفق

ـ   اعتقـاد و ا    -7 . كامل به ضوابط و مقررات دانشگاه      يبنديپا -6 .ثرؤ م يفري ك تينداشتن سابقه محكوم   -5. يقانونري غ يها ها و گروه   سازمان  بـه   يلتـزام عمل
 مـوارد فـوق     احـراز  دوره و    اني متقاضـ  ي عمـوم  يهـا  تي است در خصوص صالح    يهيبد * . است رشي پذ ي اساس طي خواهران از شرا   يبرا) چادر(حجاب برتر   

  . دانشگاه خواهد بودنشي هسته گزدأيي داوطلبان منوط به تيي نهارشي و پذرفتهي دانشگاه صورت پذنشي هسته گزي الزم از سويبررس
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  ها پيوست  169صفحه   ها پيوست
 

  :دانشگاه شهيد مطهري -20
از آنجاييكه تا زمان چاپ اين دفترچه شرايط و ضوابط دانشگاه شهيد مطهري، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبـان بـراي كـسب اطـالع از شـرايط                              

  .مراجعه نمايندگاه مذكور به سايت دانش
 :ر اشت  مالك  صنعتي دانشگاه -21
  .  ايـران    اسـالمي    جمهـوري    ايمان به انقالب اسالمي و نظـام       -2 . التزام عملي به اصل واليت مطلقه فقيه و قانون اساسي           اعتقاد و  -1 : عمومي شرايط) الف

  اعتيـاد بـه     و  فـساد اخالقـي       به  معروفيت سوءپيشينه كيفري و عدم       عدم -4.  يا الحادي   و   غيرقانوني   سياسي  هاي گروه عدم سابقه عضويت و وابستگي به        -3
  . داشـتن شـرايط جـسماني و روانـي مناسـب بـا دوره تحـصيلي منتخـب                  -6.  بـراي داوطلـب و خـانواده وي         ايران   اسالمي   جمهوري  تابعيت -5. مخدر دموا
 .  خانواده معظم شهدا و ايثارگران در اولويت قرار دارند-8.  احراز صالحيت و قبولي در سير مراحل گزينش ودجا-7
: گيرنـد  طلبان متأهل كه داراي شرايط زير باشند براي استفاده از خوابگاه متأهلي با اخذ شهريه مناسب در اولويت قـرار مـي                     داو )ب-1 :شرايط اختصاصي ) ب
  . باشد17 معدل ليسانس آنها باالتر از -3.  باشد200 رتبه آزمون آنها كمتر از -2.  باشد7500 نمره آزمون آنها باالتر از -1
 برگزيـدگان در مـسابقات علمـي و         -2. اول رتبـه آزمـون باشـند      % 10 جـزو    -1: ك يا چند شرط زير در اولويـت قـرار دارنـد           داوطلبان با دارا بودن ي     )ب-2

.  ترجمه تأليف منتشر شده و يا چاپ و ارائه مقاله در نشريات علمي داخلي و خارجي                -3. هاي مربوط   هاي معتبر داخل و خارج با تأييد كتبي از سازمان           جشنواره
هاي علمي و      عضويت در بسيج دانشجوئي و انجام فعاليت       -5. هاي آموزشي و تحقيقاتي در دوره كارشناسي با ارائه مدرك مستدل            ها و فعاليت    روژه انجام پ  -4

  .پژوهشي با تأييد مسئول بسيج دانشجوئي دانشگاه محل تحصيل
هاي تحقيقاتي دانشگاه و پرداخت        مشاركت در پروژه   -2. ابر ضوابط موجود   ريال بر  000/000/30 وام ازدواج و وام دانشجويي تاسقف        -1 :امتيازهاي ويژه ) ج

 تخفيف در شهريه دانشجويان شبانه و با پرداخت پاداش به دانشجويان روزانه طبق مقررات دانشگاه به دانشجويان با معدل بـاالي                      -3. الزحمه كارشناسي   حق
 به دانشجويان ممتاز هر رشته با       -5 .دار دانشگاه   اي دانشجوئي با موضوعات تحقيقات دفاعي و اولويت       ه   حمايت از پايان نامه    -4. صورت رقابتي  ه و باالتر ب   18

هاي تحقيقاتي دفاعي در صورت نيـاز    اولويت استخدام دانشجويان با فعاليت-6. گردد تصويب كميسيون خاص آموزشي و پژوهشي دانشگاه، جوائزي اعطا مي      
  .هاي تابعه وزارت دفاع سازمان

 داوطلبـان بـه هنگـام انتخـاب رشـته           -2.  پذيرش داوطلبان مرد و زن با توجه به نوع رشته در ستون ظرفيت پذيرش مشخص شده اسـت                  -1: مالحظات) د
هـد  آموختگان مطابق عناوين هر رشته صـادر خوا         مدارك دانش  -3. بايستي با توجه به شهرستان محلي كه تحصيل خواهند نمود دقت الزم را بعمل آورند                مي
ليكن اين دانـشگاه بـه دليـل محـدوديت،          .  دانشجويان در دانشگاه از امكانات فرهنگي، ورزشي، فوق برنامه و غذا در حد امكان برخوردار خواهند شد                 -4. شد

شرايط مساوي در اولويت     كاركنان، همسر و فرزندان كاركنان وزارت دفاع و نيروهاي مسلح، در             -5. تعهدي براي تأمين خوابگاه مجردي به دانشجويان ندارد       
هـاي ايـن دانـشگاه را انتخـاب       داوطلبـاني كـه رشـته   -6).  سال بيشتر باشـد 40 نبايد از  1/7/1390حداكثر سن كاركنان نيروهاي مسلح تا تاريخ        (قرار دارند   

محدوديت امكانـات خوابگـاهي، اولويـت پـذيرش بـا       با توجه به -7. در زمان مصاحبه ارائه نمايندنمايند، بايد فرم تقاضاي شركت در دانشگاه را تكميل و    مي
از ظرفيت پذيرش هررشته محل، تعلق به آن دسته از كاركنان رسمي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهـاي مـسلح دارد كـه       % 20 -8. باشد  بوميان هر منطقه مي   

  .امتياز آخرين فرد معرفي شده براي انجام مصاحبه و ساير مراحل را كسب كرده باشند% 80
  

  1390آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال  هاي دانشگاه صنعتي مالك اشتر فرم تقاضاي شركت در دوره
  :مشخصات فردي

  :  شماره شناسنامه-4    : نام پدر-3           : نام خانوادگي-2          : نام-1
  : مذهب-8      :               دين-7                   : تاريخ و محل صدور-6     : تاريخ و محل تولد-5
  خير      بلي:  عضو خانواده نيروهاي مسلح-11                    مجرد  متأهل:هلأ وضعيت ت-10                   مرد  زن: جنسيت-9

  :ستان كد شهر-14                                             : تلفن تماس-13    :                              شغلي فعلي-12
  :مشخصات همسر

  : شماره شناسنامه-17    :                   نام پدر-16              :                  نام و نام خانوادگي-15
  : شغل-20                  : تحصيالت-19                                     :     تاريخ و محل تولد-18

  :مشخصات تحصيلي
  : دانشگاه محل تحصيل كارشناسي-22                               :لي كارشناسي رشته و گرايش تحصي-21
  : معدل دوره كارشناسي-24                               : ناريخ خاتمه دوره كارشناسي-23
  :  نمره كل آزمون-27                                    : شماره دانشجويي-26      : معدل ديپلم-25
  : دانشگاه صنعتي مالك اشتر انتخاب چندم شما است-29                         :و گرايش تحصيلي كارشناسي ارشد رشته -28
      شبانه  روزانه:  نوع دوره-31                                      خير  بلي:   نياز به خوابگاه داريد-30

  :سوابق پژوهشي و آموزشي
  :ايد؟ به اختصار توضيح دهيد پروژه بوده آيا تاكنون مجري يا همكار -32

  :ايد؟ به اختصار توضيح دهيد گزارش علمي را تاليف يا ترجمه كرده/ مقاله/ آيا تاكنون كتاب -33

  : آيا سابقه تدريس نظري يا آزمايشگاهي يا كارگاهي داريد؟ به اختصار توضيح دهيد-34

  :ايد؟ به اختصار توضيح دهيد همكاري يا مشاوره و يا عضو هيات علمي تحريريه بوده) ها و مراكز تحقيقاتي دانشگاه( آيا با مراكز علمي -35

  :ايد را نام ببريد هايي كه تاكنون گذرانده  آموزش-36

  :آشنايي شما با كداميك از زبان خارجي و ميزان آن در چه حدي است؟ به اختصار توضيح دهيد -37

  : دهيد انگيزه خود را براي ادامه تحصيل توضيح-38



 ها                                                                                          پيوست1390 سال )كارشناسي ارشد(خاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي  دفترچه راهنماي انت

  ها پيوست  170صفحه   ها پيوست
 

  : وابسته به جهاد دانشگاهي) غيردولتي و غيرانتفاعي( دانشگاه علم و فرهنگ -22
  .اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال خوابگاه ندارد -2.  رعايت كامل ضوابط پوشش و شئونات اسالمي براي خواهران و برادران-1 :شرايط عمومي

 و در   10 تا   1 هاي   رتبه هنگي و رشته مطالعات فر    ي علوم جانور  -ي شناس ست زي ت تكميلي كه در رشته     داوطلبان ممتاز آزمون تحصيال    -1 :شرايط اختصاصي 
 از مزيت تحصيل رايگان يادمان دانشمند جهادگر دكتر         ندي را كسب و محل تحصيل خود را دانشگاه علم و فرهنگ انتخاب نما             30 تا   1 هاي  ها رتبه    رشته ريسا
هـاي دانـشجويان      مندي از توانمنـدي     هاي پژوهشي پژوهشكده رويان و به منظور بهره         با توجه به اهميت طرح     -2. واهند شد مند خ    بهره يانيآشت ي كاظم ديسع

 در مقطع كارشناسي بـراي داوطلبـان        17هاي بنيادي، دارا بودن حداقل معدل كل          هاي تحقيقاتي بنيادي و كاربردي در عرصه سلول         مستعد براي انجام پروژه   
ه هر مقاله، متناسب با سطح علمي و ميزان اعتبار مجلـه            ئ انتشار يا ارا   ء دانشجويان كارشناسي ارشد به ازا     -3.  علوم جانوري الزامي است    -سيشنا  رشته زيست 

ارشـد  آموختگـان مقطـع كارشناسـي          دانـش  -4.  برابر شهريه ثابت يك نيمسال تحصيلي، از تخفيف در شهريه برخوردار خواهند شد             2يا كنفرانس، حداكثر تا     
 .هاي جهاددانشگاهي برابر مقررات و ضوابط مربوط، استخدام خواهند شـد            هاي الزم و نياز واحدها، مؤسسات و پژوهشكده         دانشگاه، مشروط به احراز صالحيت    

رويـان، رشـته    شناسي علـوم جـانوري بـا همكـاري پژوهـشكده               مطالعات فرهنگي با همكاري دانشگاه تربيت مدرس، رشته زيست         - رشته علوم اجتماعي   -5
  .شـود   توسـعه تكنولـوژي و رشـته پـژوهش هنـر بـا همكـاري دانـشگاه هنـر برگـزار مـي           ژوهـشكده و مهندسي مالي با همكاري پ    ) صنايع(مهندسي صنايع   

، فنـاوري   هـاي بنيـادي     شناسـي سـلول     زيست: شناسي علوم جانوري عبارتند از      دار پژوهشي در رشته زيست      محورهاي فعال و اولويت   :  محورهاي پژوهشي  -6
 MBAگيري با معيارهـاي چندگانـه در رشـته            يابي تسهيالت و تصميم      شامل زنجيره تأمين، مكان    يع درماني و در رشته مهندسي صنا       سلول بنيادي و سلول   

هاي پژوهـشي     ا و اولويت  نامه خود را در چارچوب محوره       توانند پايان    كارشناسي ارشد مي   دانشجويان -7. توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط      : عبارتند از 
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  : ستاري  شهيد  هوايي  و فنون  علوم دانشگاه -23

  . ارائه نمايند، شدن موافقت كتبي سازمان خود را مبني بر ادامه تحصيل و پرداخت هزينهها الزم است در صورت پذيرفته متقاضيان استفاده از بورسيه ساير سازمان
  

  :  دانشگاه مذاهب اسالمي-24
از آنجاييكه تا زمان چاپ اين دفترچه شرايط و ضوابط دانشگاه مذاهب اسالمي، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان بـراي كـسب اطـالع از شـرايط                             

  .يت دانشگاه مراجعه نمايندمذكور به سا
  

  :مفيد ـ قــم   دانشگاه-25
هـا از      رشـته  هيـ  كل ي بـرا  يامتحان كتب ( دانشگاه   ي در آزمون داخل   تيموفق -2. ياتمام مرحله سطح حوزو    -1 : متمركز مهيصورت ن   به ي اختصاص طيشرا ) الف
 داوطلـب از  تياحـراز صـالح   -4. ي كتبـ مـون  الزم در آزازيپس از كسب امت ي در مصاحبه علمتيموفق -3 .)االصول هي مكاسب و جلد اول كفا     عي ب يها كتاب
ـ  ينداشـتن رابطـه اسـتخدام      -6.  در صورت درخواست دانشگاه    ليبرابر مدت تحص    بر انجام خدمت دو    ي مبن يسپردن تعهد رسم   -5.  دانشگاه يسو  تعهـد   اي

 اني دانـشجو هي برابـر شـهر  هي با پرداخت شـهر توانند ي فوق را نداشته باشند مطي از شراي كه برخ  يانيدانشجو :تذكـر .يردولتي و غ  يخدمت در مؤسسات دولت   
ـ ) ب .دييـ مراجعـه نما   www.mofidu.ac.ir :ي به نشاندي دانشگاه مفيرسان  اطالعگاهي پابه شتري كسب اطالعات ب   يبرا. ندي نما ليمتمركز تحص   حاتيتوض

ـ  يهـا   رتبـه  ،ي احراز رتبه اول در مقطـع كارشناسـ        ليقب  از يطي كه شرا  يانيدانشجو -1 ):يرانتفاعيغ( صورت متمركز   دانشجو به  رشيمورد پذ   در شتريب  كي
 برخـوردار   هي در شـهر   فيـ  از تخف  ، را داشته باشـند    ي هفتم و باالتر دروس حوزو     هي معتبر، اتمام پا   فيبودن پژوهش و تأل     ارشد، دارا  ي در آزمون كارشناس   يرقم
 بر اسـاس  ي خدمات جانبيها نهيا هزامن أتيبرابر مصوبه ه   -3 .دداررا  ) با دريافت هزينه از دانسجو    (ي  يابگاه دانشجو خوامكان واگذاري   دانشگاه   -2 .شوند يم

ـ رعا -5 .هـا در تهـران برگـزار شـود          كـالس  يممكن اسـت برخـ     -4 . دانشگاه اخذ خواهد شد    ي شورا بيتصو  و مقـررات و     ي و اسـالم   يون اخالقـ  ئ شـ  تي
ها و مراكز وابسته      و پوشش چادر توسط خواهران در تمام بخش        ي حجاب كامل اسالم   تي رعا ني و همچن  اني دانشجو هيتوسط كل  دانشگاه   ي داخل يها نامه نييآ

 يهـا   دوره هي شـهر  -7 .رديـ گ ي ضوابط و مقررات مربوط توسـط دانـشگاه انجـام مـ            بر اساس  يرانيراي غ اني دانشجو رشيپذ -6 . است ي الزام ديبه دانشگاه مف  
   www.mofidu.ac.ir :ي به نشانديدانشگاه مفدر سايت  شترياطالعات ب -8. درج شده استل شهريه مؤسسات غيرانتفاعي  جدودري رانتفاعيغ
  

  : سازمان حفاظت و اطالعات ارتش جمهوري اسالمي ايران -26
موافقت كتبي سازمان مربوطه را مبني بر ادامه        شوند و ضروري است در زمان مصاحبه          متقاضيان بورسيه ساحفاجا منحصراً از شاغلين اين سازمان پذيرفته مي         

  .تحصيل به همراه داشته باشند
  

  : سازمان فضايي ايران -27
  .شدگان چند برابر ظرفيت مصاحبه بعمل خواهد آمد از معرفي

  
  :ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران -28

  . است در زمان مصاحبه موافقت كتبي ستاد را مبني بر ادامه تحصيل به همراه داشته باشندشوند و ضروري بورسيه سماجا منحصراً از شاغلين اين ستاد پذيرفته مي
  

  ):گروه صنعتي سايپا(شركت مگاموتور  -29
، تا چند برابر ظرفيت بـراي مـصاحبه اختـصاصي دعـوت خواهنـد شـد و                 )گروه صنعتي سايپا  (متقاضيان رشته قواي محركه و موتور بورسيه شركت مگاموتور          

  .شدگان نهايي بر اساس نمره آزمون و مصاحبه تعيين خواهند گرديد تهپذيرف



 ها                                                                                          پيوست1390 سال )كارشناسي ارشد(خاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي  دفترچه راهنماي انت

  ها پيوست  171صفحه   ها پيوست
 

  : اهواز–) ع( مؤسسه آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي اميرالمؤمنين-30
  .پذيرش دانشجو در اين مؤسسه پس از انجام مصاحبه و گزينش و فقط از ميان داوطلبان مرد بومي شهرستان اهواز صورت خواهد گرفت

  
  : ه آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي سوره مؤسس-31

 ي در مراحل مصاحبه و حسب مـورد در آزمـون علمـ            ديشدگان با  ي خاص بوده و معرف    طيصورت شرا  ها به   رشته هي كل ي مؤسسه برا  ني دانشجو در ا   رشي پذ -1
 يها مربوطه موظف به گذرانـدن واحـد       ي گروه آموزش  صي و به تشخ   ي دوره كارشناس  يليشدگان به تناسب رشته تحص     رفتهي پذ -2 .ندي شركت نما  ربطيرشته ذ 

، مانده را برابر ضـوابط وزارت علـوم   ي باقيها  ترمهي ثابت كل هي شهر ديها با    دانشگاه ري انتقال به سا   اي در صورت انصراف و      اني دانشجو -3.  خواهند بود  ازين شيپ
 و  ي علمـ  ي و اردوهـا   ي كارگـاه  ي مـصرف  يها نهي هز هي كل -5 . خوابگاه ندارد  نيمأت در قبال    ي تعهد چگونهي مؤسسه ه  -4 .ندي پرداخت نما  ي و فناور  قاتيتحق

 پژوهش و توسعه در عرصه هنـر متعهـد          قي ملزم به تحق   يني هنر د  ي اعتال يشدگان در راستا   رفتهي پذ -6. باشد ي به عهده دانشجو م    يلينامه تحص  انيرساله پا 
 و  طي و شـرا   ي و فنـاور   قـات ي تحق ، وزارت علـوم   يي مقررات و ضوابط دانـشجو     هي كل تي بر رعا  ديكأ ت -7 . خواهند بود  ي اسالم غاتي اهداف سازمان تبل   نهيدر زم 

ـ  و متعهـد كـه از الو  نيونات هنرمند متدئ شتيژه رعايضوابط خاص مؤسسه به و    ـ  ارشي پـذ يهـا  تي  ي بـرا لي در طـول دوره تحـص  ،باشـد  ي مؤسـسه مـ  ني
  .  خواهد بودي اسالمغاتي سازمان تبلدأيي و ترشي پذ منوط بهيي نهارشي پذ-8 . استيشدگان الزام رفتهيپذ
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  :  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران-32
  .هاي الزم به تأييد ناجا  داشتن صالحيت-3. ال سابقه خدمت س20 حداكثر -2.  داشتن حداقل درجه سرواني-1
  

  : نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران-33 
شوند و ضروري است در زمان مصاحبه موافقـت كتبـي سـازمان مربوطـه را مبنـي بـر ادامـه         متقاضيان بورسيه نزاجا منحصراً از شاغلين اين نيرو پذيرفته مي        

  .اشندتحصيل به همراه داشته ب
  

  : نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران-34
شوند و ضروري است در زمان مصاحبه موافقت كتبي سازمان مربوطه را مبنـي بـر ادامـه        متقاضيان بورسيه نهاجا منحصراً از شاغلين اين نيرو پذيرفته مي          -1

  .ه نهاجا ضروري است سال سابقه خدمت براي بورسي5داشتن حداقل -2. تحصيل به همراه داشته باشند
  

  : وزارت جهاد كشاورزي-35
نامـه آمـوزش      كاركنان سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، مؤسسات و مراكز تحقيقاتي و آموزشي وابسته به سـازمان كـه حـائز شـرايط آئـين                         -1

  . وزارت جهاد كشاورزي هستند12/7/85 مورخ 202810كاركنان شماره 



 التحصيالن رتبه اول                                          فرم تأييديه فارغ1390 سال )رشناسي ارشدكا( دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  التحصيالن رتبه اول فرم تأييديه فارغ  172صفحه   ها پيوست
 

  يمحل درج شماره داوطلب
              

              
  محل درج شماره پرونده

              

  ها و مؤسسات آموزش عالي هاي كارشناسي دانشگاه صيالن رتبه اول دورهالتح فرم تأييديه فارغ
  1390براي شركت در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال 

  
  1390/   /                 :                               تاريخ            باسمه تعالي                  

                       
  ...................................................: مارهش                        

  
  

  

  ..........................................: به شماره شناسنامه .................................... :فرزند .......................................................... نام و نام خانوادگي: دانشجو :از
  .......................................... :در سال تحصيلي  ........................................................................ :ورودي رشته ........................ :متولد سال                    

  

  ................................................................................... مؤسسه آموزش عالي/ معاونت محترم آموزشي دانشگاه : به
      

       با سالم و احترام
ام و واجـد       خواهشمند است مقرر فرمايند، با توجه به اينكه در مرحله اول اعالم نتايج اين آزمون مجاز بـه انتخـاب رشـته شـده           

بر اساس بند تـذكرات     (، مراتب از طريق مقتضي       اين فرم  باشم ضمن تأييد    تحصيالن رتبه اول مي   ال  شرايط استفاده از امتيازات فارغ    
  .به سازمان سنجش آموزش كشور براي برخورداري از امتياز رتبه اولي در اين آزمون، منعكس گردد) مندرج در ذيل اين فرم

  :نام، نام خانوادگي و امضاي دانشجو  
  

  1390       /          /:تاريخ تكميل فرم
  

   ...................................... به شماره شناسنامه ................................ فرزند .......................................................آقاي /شود كه خانم بدينوسيله تأييد مي

  عالي مشغول به تحصيل گرديده و در   مؤسسه آموزش/  در اين دانشگاه13     /   /           در تاريخ     13       متولد سال  

   ................................................... در رشته تحصيلي 13    /    /     واحد در تاريخ    .................. نيمسال با گذراندن تعداد .................مدت 

  .التحصيل شده است مؤسسه آموزش عالي، با احراز رتبه اول فارغ/ از اين دانشگاه                     با معدل كل        
  

     معاون آموزشي  
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي   

  
 

  

  :تذكرات
 31/2/1386مـصوب  »  باالترهاي تحصيلي نامه ارائه تسهيالت به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره آيين« دانشجو الزم است مشمول مفاد   -1

  .اي از آن در همين دفترچه درج شده است وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي استفاده از امتياز رتبه اولي در اين آزمون باشد كه خالصه
ايـن  » الـف « در قسمت    هاي داوطلبي و پرونده مندرج در كارنامه نتايج اوليه،          التحصيل رتبه اول ضمن درج كامل مشخصات خود، شماره           فارغ -2

  .التحصيلي خود ارائه نمايد فرم، فرم مذكور را به حوزه معاونت آموزشي محل فارغ
آن را در صـورتي     » ب«التحصيل رتبه اول، قسمت       ها و مؤسسات آموزش عالي بايد پس از دريافت فرم تكميل شده از داوطلبان فارغ                 دانشگاه -3

 در پرتـال اينترنتـي رتبـه اول ايـن           5/5/1390باشند، تكميل و تأييد نموده و حداكثر تا تـاريخ             اولي مي كه واجد شرايط استفاده از امتياز رتبه        
التحـصيالن   بديهي است در غير اينصورت امتياز رتبه اول براي اين قبيل از فـارغ . سازمان وارد و اين فرم را در پرونده دانشجو بايگاني نمايند        

   .ي متوجه اين سازمان نخواهد بودگردد و هيچگونه مسئوليت منظور نمي
  . واصل گردد، اعمال نخواهد شد3التحصيالن رتبه اول به طريق ديگري غير از بند   چنانچه اطالعات فارغ-4
  .شود هاي علوم پزشكي و وابسته به آن نمي التحصيالن دانشگاه آزاد اسالمي و دانشگاه  اين امتياز شامل فارغ-5
صورت نـاقص از     هالتحصيلي داوطلبي، اطالعات ب     صورت كامل تكميل نگردد و يا اينكه از طريق مؤسسه فارغ           فرم به  بديهي است چنانچه اين      -6

منـد شـوند و هيچگونـه     طريق پرتال به اين سازمان ارسال گردد، موجب خواهد شد اين دسته از داوطلبان نتوانند از امتيـاز رتبـه اولـي بهـره                  
  .د بود و اين سازمان به اعتراضات واصله در اين خصوص پاسخگو نخواهد بودمسئوليتي متوجه اين سازمان نخواه
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