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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 6شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا   عنوان رشته / گرايش نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 18199  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 5 - 
 روزانه 18200  دانشگاه فردوسي مشهد فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 9 - 
 روزانه 18201  دانشگاه مراغه فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 14 - 
 نوبت دوم 18202  دانشگاه اصفهان فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 2 - 

 نوبت دوم 18203  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 3 - فقط زن
 نوبت دوم 18204  دانشگاه تخصصي فنّاوري هاي نوين آمل فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 5 - 
 نوبت دوم 18205  دانشگاه تهران فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 2 - 
 نوبت دوم 18206  دانشگاه سمنان فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 5 - 

 نوبت دوم 18207  تهران -دانشگاه شاهد  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 18208  تهران -هشتي دانشگاه شهيد ب فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 1 - 
 نوبت دوم 18209  دانشگاه فردوسي مشهد فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 1 - 
 فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 5 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 18210  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 18211  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 5 - شگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دان
 پيام نور 18212  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 10 - 
انتفاعيغير 18213  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 10 -   

باهمكاري پژوهشگاه رويان واقع در 
 غيرانتفاعي 18214  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 20 - اصفهان

 غيرانتفاعي 26510  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  فّناوري گرايش ميكروبيزيست 20 -  
 غيرانتفاعي 18215  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  بيفنّاوري گرايش ميكروزيست 20 - 
 غيرانتفاعي 18216  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 20 - 
 غيرانتفاعي 18217  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 20 - 

 ) 7لي (كد ضريب شناسي سلولي و مولكومجموعه زيست - 1206
 روزانه 18218  دانشگاه اروميه فنّاوري گرايش دريازيست 6 -  
 فنّاوري گرايش دريازيست 5 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 روزانه 18219  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

وزانهر 18220  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  فنّاوري گرايش دريازيست 8 -   
 روزانه 18221  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر فنّاوري گرايش دريازيست 8 - 
 روزانه 18222  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  فنّاوري گرايش دريازيست 8 - 
 نوبت دوم 18223  دانشگاه اروميه فنّاوري گرايش دريازيست 2 - 
 فنّاوري گرايش دريازيست 1 - 

ت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع دانشگاه تربي
 نوبت دوم 18224  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 نوبت دوم 18225  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  فنّاوري گرايش دريازيست 4 - 
 نوبت دوم 18226  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  فنّاوري گرايش دريازيست 4 - 
 فنّاوري گرايش دريازيست 5 - 

نشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع دا
 پرديس خودگردان 18227  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 پرديس خودگردان 18228  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر فنّاوري گرايش دريازيست 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 8كد ضريب شناسي سلولي و مولكولي (مجموعه زيست - 1206
 روزانه 18229  دانشگاه بيرجند فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيستزيست 10 -  

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  روزانه 18230  دانشگاه تهران فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيستزيست 6 -
 روزانه 18231  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيستزيست 8 - 
 نوبت دوم 18232  دانشگاه بيرجند فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيستزيست 2 - 

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  نوبت دوم 18233  دانشگاه تهران فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيستزيست 4 -
 نوبت دوم 18234  اسبندر عب -دانشگاه هرمزگان  فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيستزيست 4 - 

 ) 9شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 

فقط مرد -در وزارت آموزش و پرورش   روزانه 18235  پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  شناسيآموزش زيست 15 -
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 

فقط زن -زارت آموزش و پرورش در و  روزانه 18236  پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  شناسيآموزش زيست 15 -

 ) 10شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206
 روزانه 18237  دانشگاه تهران نانوبيوممتيك (نانوزيست الهام) 3 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين محل  نوبت دوم 18238  دانشگاه تهران نانوبيوممتيك (نانوزيست الهام) 2 -

 ) 1آمار (كد ضريب  - 1207
 روزانه 18239  دانشگاه اصفهان آمار رياضي 12 -  

 روزانه 18240  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  آمار رياضي 16 - فقط زن
 روزانه 18241  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  رياضيآمار  12 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1آمار (كد ضريب  - 1207ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 18242  دانشگاه بيرجند آمار رياضي 13 - 
 روزانه 18243  دانشگاه تبريز آمار رياضي 14 - 
 روزانه 18244  دانشگاه تربيت مدرس آمار رياضي 4 - 

 روزانه 18245  دانشگاه تربيت مدرس آمار رياضي 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18246  دانشگاه تهران آمار رياضي 7 - 
 روزانه 18247  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  آمار رياضي 6 - 
 روزانه 18248  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  آمار رياضي 13 - 
 روزانه 18249  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  آمار رياضي 6 - 
 روزانه 18250  كرمانشاه -دانشگاه رازي  آمار رياضي 8 - 
 روزانه 18251  دانشگاه زنجان آمار رياضي 19 - 
 روزانه 18252  دانشگاه سمنان يآمار رياض 15 - 
 روزانه 18253  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  آمار رياضي 20 - 
 روزانه 18254  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  آمار رياضي 15 - 
 روزانه 18255  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آمار رياضي 9 - 
 روزانه 18256  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  آمار رياضي 15 - 

 روزانه 18257  دانشگاه شيراز آمار رياضي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 18258  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  آمار رياضي 7 - 
 روزانه 18259  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  آمار رياضي 4 - 
 روزانه 18260  دانشگاه صنعتي شاهرود آمار رياضي 5 - 
 روزانه 18261  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آمار رياضي 8 - 
 روزانه 18262  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آمار رياضي 9 - 
 روزانه 18263  دانشگاه فردوسي مشهد آمار رياضي 19 - 
 روزانه 18264  سنندج -دانشگاه كردستان  آمار رياضي 14 - 
 روزانه 18265  گرگان -دانشگاه گلستان  ضيآمار ريا 18 - 
 روزانه 18266  رشت -دانشگاه گيالن  آمار رياضي 16 - 
 روزانه 18267  خرم آباد -دانشگاه لرستان  آمار رياضي 4 - 
 روزانه 18268  بابلسر -دانشگاه مازندران  آمار رياضي 14 - 
 روزانه 18269  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  آمار رياضي 6 - 
 روزانه 18270  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  آمار رياضي 20 - 
 روزانه 18271  دانشگاه ياسوج آمار رياضي 12 - 
 روزانه 18272  دانشگاه يزد آمار رياضي 9 - 
 روزانه 18273  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيم سنجي 8 - 

محل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 عالي بيمه اكوتحصيل موسسه آموزش 

 روزانه 18274  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  بيم سنجي 18 -
 روزانه 18275  دانشگاه بيرجند علم داده ها 7 - 
 روزانه 18276  دانشگاه تربيت مدرس علم داده ها 5 - 

 روزانه 18277  دانشگاه تربيت مدرس علم داده ها 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18278  تهران -عالمه طباطبايي  دانشگاه علم داده ها 13 - 
 نوبت دوم 18279  دانشگاه اصفهان آمار رياضي 4 - 

 نوبت دوم 18280  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  آمار رياضي 4 - فقط زن
 نوبت دوم 18281  دانشگاه تبريز آمار رياضي 10 - 
 نوبت دوم 18282  دانشگاه تهران آمار رياضي 3 - 
 نوبت دوم 18283  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  آمار رياضي 2 - 
 نوبت دوم 18284  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  آمار رياضي 5 - 
 نوبت دوم 18285  دانشگاه سمنان آمار رياضي 10 - 
 نوبت دوم 18286  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آمار رياضي 1 - 
 نوبت دوم 18287  تهران -اميركبير  دانشگاه صنعتي آمار رياضي 3 - 
 نوبت دوم 18288  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  آمار رياضي 2 - 
 نوبت دوم 18289  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آمار رياضي 4 - 
 نوبت دوم 18290  گرگان -دانشگاه گلستان  آمار رياضي 6 - 
 نوبت دوم 18291  رشت -ن دانشگاه گيال آمار رياضي 5 - 
 نوبت دوم 18292  بابلسر -دانشگاه مازندران  آمار رياضي 8 - 
 نوبت دوم 18293  دانشگاه ياسوج آمار رياضي 4 - 
 نوبت دوم 18294  دانشگاه يزد آمار رياضي 3 - 
 نوبت دوم 18295  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيم سنجي 1 - 

ل مح -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 18296  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  بيم سنجي 12 - تحصيل موسسه آموزش عالي بيمه اكو

 نوبت دوم 18297  دانشگاه بيرجند علم داده ها 1 - 
 مجازي دولتي 18298  دانشگاه صنعتي شاهرود آمار رياضي 40 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 18299  دانشگاه اصفهان يآمار رياض 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1آمار (كد ضريب  - 1207ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 پرديس خودگردان 18300  زاهدان -ستان و بلوچستان دانشگاه سي آمار رياضي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18301  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  آمار رياضي 10 - 

 پرديس خودگردان 18302  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آمار رياضي 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18303  تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير آمار رياضي 3 - 

 پرديس خودگردان 18304  بابلسر -دانشگاه مازندران  آمار رياضي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18305  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيم سنجي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 18306  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي دانشگاه پيام نور  آمار رياضي 10 - 
 پيام نور 18307  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  آمار رياضي 10 - 
 پيام نور 18308  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  آمار رياضي 10 - 
 پيام نور 18309  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  آمار رياضي 10 - 
 پيام نور 18310  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  آمار رياضي 10 - 
 پيام نور 18311  مركز نور آباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس  آمار رياضي 10 - 

 مجازي پيام نور 18312  ركز تبريزم -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  آمار رياضي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18313  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  آمار رياضي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18314  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  آمار رياضي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18315  مركز نيشابور -م نور استان خراسان رضوي دانشگاه پيا آمار رياضي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18316  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  آمار رياضي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18317  مركز نور آباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس  آمار رياضي 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 18318  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني آمار رياضي 20 - 
 غيرانتفاعي 18319  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  آمار رياضي 20 - 

 ) 2آمار (كد ضريب  - 1207
 روزانه 18320  دانشگاه اصفهان آمار اجتماعي و اقتصادي 7 -  
 روزانه 18321  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  ديآمار اجتماعي و اقتصا 8 - 
 روزانه 18322  كرمانشاه -دانشگاه رازي  آمار اجتماعي و اقتصادي 7 - 
 روزانه 18323  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آمار اجتماعي و اقتصادي 9 - 
 روزانه 18324  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  آمار اجتماعي و اقتصادي 15 - 
 روزانه 18325  دانشگاه صنعتي اصفهان ر اجتماعي و اقتصاديآما 8 - 
 روزانه 18326  دانشگاه فردوسي مشهد آمار اجتماعي و اقتصادي 12 - 
 روزانه 18327  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  آمار اجتماعي و اقتصادي 15 - 
 روزانه 18328  دانشگاه يزد آمار اجتماعي و اقتصادي 11 - 
 نوبت دوم 18329  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  اجتماعي و اقتصاديآمار  4 - 
 نوبت دوم 18330  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آمار اجتماعي و اقتصادي 1 - 
 نوبت دوم 18331  دانشگاه صنعتي اصفهان آمار اجتماعي و اقتصادي 3 - 
 نوبت دوم 18332  دانشگاه يزد آمار اجتماعي و اقتصادي 4 - 
 پرديس خودگردان 18333  دانشگاه اصفهان آمار اجتماعي و اقتصادي 1 - 

 پرديس خودگردان 18334  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آمار اجتماعي و اقتصادي 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

  ) 1مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 

 روزانه 18335  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  رياضيات و كاربردها 8 -  ورشدر وزارت آموزش و پر
 روزانه 18336  دانشگاه تهران رياضيات و كاربردها 15 - 
 روزانه 18337  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  رياضيات و كاربردها 30 - 
 روزانه 18338  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضيات و كاربردها 28 - 
 روزانه 18339  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  رياضيات و كاربردها 13 - 
 روزانه 18340  دانشگاه اراك رياضيات و كاربردها گرايش جبر 16 - 
 روزانه 18341  دانشگاه اروميه رياضيات و كاربردها گرايش جبر 9 - 
 روزانه 18342  دانشگاه اصفهان رياضيات و كاربردها گرايش جبر 18 - 

 روزانه 18343  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 20 - فقط زن
 روزانه 18344  دانشگاه ايالم رياضيات و كاربردها گرايش جبر 2 - 
 روزانه 18345  دانشگاه بجنورد رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 روزانه 18346  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 7 - 
 روزانه 18347  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 روزانه 18348  دانشگاه تبريز رياضيات و كاربردها گرايش جبر 22 - 
 روزانه 18349  علوم پايه زنجاندانشگاه تحصيالت تكميلي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 روزانه 18350  دانشگاه تربيت مدرس رياضيات و كاربردها گرايش جبر 8 - 

 روزانه 18351  دانشگاه تربيت مدرس رياضيات و كاربردها گرايش جبر 4 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18352  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 14 - 
 روزانه 18353  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 11 - 
 روزانه 18354  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 12 - 


