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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه علوم اقتصادي (كد ضريب  - 1105ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  8 - 
مركز  -ان رضوي دانشگاه پيام نور استان خراس

 پيام نور 11233  مشهد

 اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 - 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 

 پيام نور 11234  زاهدان
 پيام نور 11235  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  8 - 
 پيام نور 11236  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 - 
يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  15 -   غيرانتفاعي 11237  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم 

يزيري و برنامهاقتصادي گرايش توسعه اقتصادعلوم  20 - توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 11238  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني 
هتوضيحات در انتهاي دفترچ يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  15 -   غيرانتفاعي 11239  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد 

 - 20 
 هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي
 غيرانتفاعي 11240  تهران -تفاعي خاتم دانشگاه غيران

 غيرانتفاعي 11241  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  15 - 
 غيرانتفاعي 11242  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
هتوضيحات در انتهاي دفترچ  غيرانتفاعي 11243  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  15 - 

 غيرانتفاعي 11244  دانشگاه غيرانتفاعي عدالت اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  20 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 11245  ريسا -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 11246  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 11247  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 11248  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  كترونيكاقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت العلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 11249  مشهد -موسسه غيرانتفاعي عطار  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  20 - 

هتوضيحات در انتهاي دفترچ  غيرانتفاعي 11250  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  15 - 
 غيرانتفاعي 11251  بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  قتصادي گرايش اقتصاد اسالمياعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 11252  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 11253  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 11254  مشهد -موسسه غيرانتفاعي عطار  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 11255  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 11256  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 11257  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  15 - 
 غيرانتفاعي 11258  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  20 - 

توضيحات در انتهاي  -تحصيل رايگان 
 غيرانتفاعي 11259  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريلوم ع 15 - دفترچه

 غيرانتفاعي 11260  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  اقتصادي گرايش اقتصاد شهريعلوم  20 - 
هتوضيحات در انتهاي دفترچ  غيرانتفاعي 11261  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  اقتصادي گرايش اقتصاد مالي اسالميعلوم  15 - 

 مجازي غيرانتفاعي 11262  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  40 - آموزش محور

 ) 1مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106
 روزانه 11263  دانشگاه اراك رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 6 -  

 روزانه 11264  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 7 - فقط زن
 روزانه 11265  دانشگاه تهران رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 5 - 
 روزانه 11266  تهران -دانشگاه خوارزمي  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 4 - محل تحصيل تهران
 روزانه 11267  دانشگاه سمنان رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 10 - 
 روزانه 11268  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 4 - 

 روزانه 11269  دانشگاه شيراز رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 7 -  توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 11270  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 12 - 
 روزانه 11271  دانشگاه فردوسي مشهد ر حركتي گرايش رشد حركتيرفتا 4 - 
 روزانه 11272  دانشگاه اراك رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 6 - 
 روزانه 11273  دانشگاه اروميه رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 5 - 
 روزانه 11274  اصفهان دانشگاه رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 4 - 

 روزانه 11275  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 7 - فقط زن
 روزانه 11276  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 3 - 
 روزانه 11277  دانشگاه تبريز تيرفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حرك 4 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 11278  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 10 -
 روزانه 11279  دانشگاه تهران رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 5 - 
 روزانه 11280  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 10 - 
 روزانه 11281  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 4 - 
 روزانه 11282  شاهكرمان -دانشگاه رازي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 5 - 
 روزانه 11283  دانشگاه سمنان رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 10 - 
 روزانه 11284  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 5 - 
 روزانه 11285  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 11 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 11286  شيراز دانشگاه
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 12 -   روزانه 11287  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 4 -   روزانه 11288  دانشگاه فردوسي مشهد

 روزانه 11289  تهران -ويژه خواهران) دانشگاه الزهرا(س) ( رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 8 - فقط زن
 روزانه 11290  دانشگاه يزد رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 14 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
فقط زن -در وزارت آموزش و پرورش  نهروزا 11291  پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 15 -  

 روزانه 11292  دانشگاه اراك شناسي ورزشيروان 6 - 
 روزانه 11293  دانشگاه اصفهان شناسي ورزشيروان 4 - 
 روزانه 11294  دانشگاه تبريز شناسي ورزشيروان 4 - 
 روزانه 11295  دانشگاه تهران شناسي ورزشيروان 4 - 
 روزانه 11296  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي ورزشيروان 5 - 
 روزانه 11297  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي ورزشيروان 8 - 
 روزانه 11298  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي ورزشيروان 6 - 
 نوبت دوم 11299  دانشگاه اراك رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 2 - 

 نوبت دوم 11300  تهران -س) (ويژه خواهران) دانشگاه الزهرا( رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 4 - فقط زن
 نوبت دوم 11301  دانشگاه تهران رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 3 - 
 نوبت دوم 11302  تهران -دانشگاه خوارزمي  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 4 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 11303  دانشگاه سمنان رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 5 - 
 نوبت دوم 11304  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 4 - 
 نوبت دوم 11305  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 8 - 
 نوبت دوم 11306  دانشگاه فردوسي مشهد رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 1 - 
و كنترل حركتيرفتار حركتي گرايش يادگيري  1 -   نوبت دوم 11307  دانشگاه اراك
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 2 -   نوبت دوم 11308  دانشگاه اروميه
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 2 -   نوبت دوم 11309  دانشگاه اصفهان

رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 4 - فقط زن  نوبت دوم 11310  تهران -زهرا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه ال
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 1 -   نوبت دوم 11311  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 3 -   نوبت دوم 11312  دانشگاه تبريز
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 10 -   نوبت دوم 11313  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 3 -   نوبت دوم 11314  دانشگاه تهران
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 4 -   نوبت دوم 11315  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
گيري و كنترل حركتيرفتار حركتي گرايش ياد 5 -   نوبت دوم 11316  دانشگاه سمنان
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 1 -   نوبت دوم 11317  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 8 -   نوبت دوم 11318  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
يري و كنترل حركتيرفتار حركتي گرايش يادگ 1 -   نوبت دوم 11319  دانشگاه فردوسي مشهد

 نوبت دوم 11320  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 3 - فقط زن
 نوبت دوم 11321  دانشگاه يزد رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 5 - 
 نوبت دوم 11322  راكدانشگاه ا شناسي ورزشيروان 1 - 
 نوبت دوم 11323  دانشگاه اصفهان شناسي ورزشيروان 2 - 
 نوبت دوم 11324  دانشگاه تبريز شناسي ورزشيروان 3 - 
 نوبت دوم 11325  دانشگاه تهران شناسي ورزشيروان 2 - 
 نوبت دوم 11326  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي ورزشيروان 1 - 
 نوبت دوم 11327  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ي ورزشيشناسروان 4 - 

 مجازي دولتي 11328  دانشگاه تهران رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 25 - آموزش محور
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 25 - آموزش محور  مجازي دولتي 11329  دانشگاه تهران
 مجازي دولتي 11330  نشگاه تهراندا شناسي ورزشيروان 25 -  آموزش محور

رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11331  دانشگاه اروميه
تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 4 - دگردانپرديس خو 11332  دانشگاه تبريز  

رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11333  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11334  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 پرديس خودگردان 11335  دانشگاه يزد رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11336  دانشگاه تبريز شناسي ورزشيروان 4 -
 پرديس خودگردان 11337  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  يشناسي ورزشروان 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 11338  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 20 - 
 غيرانتفاعي 11339  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 20 - 
ادگيري و كنترل حركتيرفتار حركتي گرايش ي 20 -   غيرانتفاعي 11340  گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد 

 غيرانتفاعي 11341  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  شناسي ورزشيروان 15 - فقط مرد
فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 11342  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  شناسي ورزشيروان 15 -

 غيرانتفاعي 11343  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي شناسي ورزشيروان 20 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

  - 4 
ولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت فيزي

 بدني و تندرستي
 روزانه 11344  دانشگاه اراك

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 روزانه 11345  دانشگاه بجنورد

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 8 - در وزارت آموزش و پرورش

ي فعاليت فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژ
 بدني و تندرستي

 روزانه 11346  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 روزانه 11347  دانشگاه تهران

 4 - محل تحصيل تهران
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 روزانه 11348  هرانت -دانشگاه خوارزمي 

 - 6 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 روزانه 11349  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 13 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 روزانه 11350  دانشگاه زنجان

 - 6 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ندرستيبدني و ت
 روزانه 11351  دانشگاه سمنان

 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 روزانه 11352  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
انهروز 11353  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   

 - 12 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 روزانه 11354  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 روزانه 11355  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 روزانه 11356  رشت -گاه گيالن دانش

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 روزانه 11357  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه 11358  دانشگاه اراك

 7 - فقط زن
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه 11359  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه 11360  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 12 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه 11361  دانشگاه بيرجند

 - 4 
گرايش فيزيولوژي ورزشي  فيزيولوژي ورزشي

 كاربردي
 روزانه 11362  دانشگاه تبريز

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه 11363  دانشگاه تهران

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه 11364  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 5 
ايش فيزيولوژي ورزشي فيزيولوژي ورزشي گر

 كاربردي
 روزانه 11365  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 7 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه 11366  دانشگاه زنجان

 - 6 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه 11367  دانشگاه سمنان

 - 12 
ولوژي ورزشي فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزي

 كاربردي
 روزانه 11368  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 13 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه 11369  دانشگاه شهركرد

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه 11370  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 12 
ي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي فيزيولوژ
 كاربردي

 روزانه 11371  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه 11372  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه 11373  انشگاه شيرازد
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 - 12 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه 11374  تهران -ه عالمه طباطبايي دانشگا

 - 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه 11375  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه 11376  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 رديكارب
 روزانه 11377  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 7 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه 11378  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 13 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه 11379  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 10 
يش فيزيولوژي ورزشي فيزيولوژي ورزشي گرا

 كاربردي
 روزانه 11380  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه 11381  دانشگاه اروميه

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه 11382  دانشگاه اصفهان

 9 - فقط زن
ي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت فيزيولوژ

 ورزشي محض
 روزانه 11383  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه 11384  دانشگاه بجنورد

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه 11385  دانهم -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 12 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه 11386  دانشگاه بيرجند

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه 11387  دانشگاه تربيت مدرس

 2 - فاقد خوابگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه 11388  انشگاه تربيت مدرسد

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه 11389  دانشگاه تهران

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه 11390  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 12 
 فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت

 ورزشي محض
 روزانه 11391  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 10 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه 11392  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه 11393  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 12 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه 11394  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 10 - زنفقط 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه 11395  دانشگاه قم

 10 - مردفقط 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه 11396  دانشگاه قم

 - 15 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه 11397  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه 11398  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 7 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه 11399  بابلسر -مازندران  دانشگاه

 - 13 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه 11400  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي باليني
 روزانه 11401  دانشگاه اروميه

 - 5 
عاليت فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ف

 ورزشي باليني
 روزانه 11402  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي باليني
 روزانه 11403  دانشگاه شيراز
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 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي باليني
 روزانه 11404  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 روزانه 11405  وينقز -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 8 - 
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 

 در وزارت آموزش و پرورش
 روزانه 11406  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 8 -

 روزانه 11407  كرمانشاه -دانشگاه رازي  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 5 - 
 روزانه 11408  دانشگاه شيراز فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 6 - ي دفترچهتوضيحات در انتها

 روزانه 11409  دانشگاه صنعتي شاهرود فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 12 - 
 روزانه 11410  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 8 - 
 روزانه 11411  بابلسر -دانشگاه مازندران  شفيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورز 7 - 
 - 1 

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 
 بدني و تندرستي

 نوبت دوم 11412  دانشگاه اراك

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 نوبت دوم 11413  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 3 
ي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت فيزيولوژ

 بدني و تندرستي
 نوبت دوم 11414  دانشگاه تهران

 4 - محل تحصيل تهران
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 نوبت دوم 11415  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 نوبت دوم 11416  زنجان دانشگاه

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 نوبت دوم 11417  دانشگاه سمنان

 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 نوبت دوم 11418  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 3 
فيزيولوژي فعاليت  فيزيولوژي ورزشي گرايش

 بدني و تندرستي
 نوبت دوم 11419  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 نوبت دوم 11420  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 1 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 نوبت دوم 11421  شهددانشگاه فردوسي م

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 نوبت دوم 11422  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 1 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 نوبت دوم 11423  دانشگاه اراك

 3 - فقط زن
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 نوبت دوم 11424  تهران -گاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) دانش

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 نوبت دوم 11425  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 نوبت دوم 11426  دانشگاه بيرجند

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي فيزيولوژي ورزشي گرايش 

 كاربردي
 نوبت دوم 11427  دانشگاه تبريز

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 نوبت دوم 11428  دانشگاه تهران

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 نوبت دوم 11429  دانشگاه زنجان

 - 5 
شي فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورز

 كاربردي
 نوبت دوم 11430  دانشگاه سمنان

 - 6 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 نوبت دوم 11431  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 1 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 نوبت دوم 11432  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
ي گرايش فيزيولوژي ورزشي فيزيولوژي ورزش

 كاربردي
 نوبت دوم 11433  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 نوبت دوم 11434  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 1 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 نوبت دوم 11435  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 نوبت دوم 11436  رشت -دانشگاه گيالن 
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 - 7 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 نوبت دوم 11437  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 نوبت دوم 11438  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 حضورزشي م
 نوبت دوم 11439  دانشگاه اروميه

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 نوبت دوم 11440  دانشگاه اصفهان

 4 - فقط زن
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 نوبت دوم 11441  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 1 
گرايش فيزيولوژي فعاليت  فيزيولوژي ورزشي

 ورزشي محض
 نوبت دوم 11442  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 نوبت دوم 11443  دانشگاه بيرجند

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 نوبت دوم 11444  دانشگاه تهران

 - 6 
لوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت فيزيو

 ورزشي محض
 نوبت دوم 11445  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 1 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 نوبت دوم 11446  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 1 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 نوبت دوم 11447  تهران -يد بهشتي دانشگاه شه

 10 -  فقط زن
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 نوبت دوم 11448  دانشگاه قم

 10 - فقط مرد
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 نوبت دوم 11449  دانشگاه قم

 - 7 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 زشي محضور
 نوبت دوم 11450  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 نوبت دوم 11451  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي باليني
 نوبت دوم 11452  دانشگاه اروميه

 نوبت دوم 11453  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شي گرايش تغذيه ورزشفيزيولوژي ورز 2 - 
 نوبت دوم 11454  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 8 - 
 نوبت دوم 11455  دانشگاه صنعتي شاهرود فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 5 - 
 نوبت دوم 11456  رشت -دانشگاه گيالن  ولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزشفيزي 3 - 
 نوبت دوم 11457  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 7 - 

 25 - آموزش محور
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 مجازي دولتي 11458  دانشگاه تهران

 25 - آموزش محور
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 مجازي دولتي 11459  دانشگاه تهران

 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 پرديس خودگردان 11460  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 پرديس خودگردان 11461  دانشگاه سمنان

 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 پرديس خودگردان 11462  رشت -دانشگاه گيالن 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 پرديس خودگردان 11463  دانشگاه تبريز

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 11464  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 2 - س خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پردي
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 پرديس خودگردان 11465  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 پرديس خودگردان 11466  دانشگاه سمنان

 12 - ان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگرد
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 پرديس خودگردان 11467  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 پرديس خودگردان 11468  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
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  ) 2مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106 ادامه
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 6 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

ولوژي ورزشي فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزي
 كاربردي

 پرديس خودگردان 11469  دانشگاه شيراز

 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 پرديس خودگردان 11470  رشت -دانشگاه گيالن 

 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 پرديس خودگردان 11471  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 پرديس خودگردان 11472  دانشگاه اروميه

 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 رزشي محضو
 پرديس خودگردان 11473  دانشگاه اصفهان

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 11474  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ش فيزيولوژي فعاليت فيزيولوژي ورزشي گراي

 ورزشي محض
 پرديس خودگردان 11475  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 پرديس خودگردان 11476  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 پرديس خودگردان 11477  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 پرديس خودگردان 11478  سنندج -دانشگاه كردستان 

 7 - دانشگاه محل تحصيل پرديس خودگردان
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 پرديس خودگردان 11479  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي باليني
 پرديس خودگردان 11480  دانشگاه اروميه

 - 2 
گرايش فيزيولوژي فعاليت  فيزيولوژي ورزشي

 ورزشي باليني
 پرديس خودگردان 11481  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 6 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 
 ورزشي باليني

 پرديس خودگردان 11482  دانشگاه شيراز

محل  -رچه توضيحات در انتهاي دفت
 پرديس خودگردان 11483  دانشگاه شيراز فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 6 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11484  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11485  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 پيام نور 11486  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 پيام نور 11487  مركز كرج -گاه پيام نور استان البرز دانش

 - 20 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 غيرانتفاعي 11488  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز 

 - 20 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 غيرانتفاعي 11489  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال 

 - 20 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 غيرانتفاعي 11490  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه 

 - 20 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 غيرانتفاعي 11491  لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير 

 - 20 
لوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي فيزيو

 كاربردي
 غيرانتفاعي 11492  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال 

 - 20 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 غيرانتفاعي 11493  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك 

 - 20 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 غيرانتفاعي 11494  گلبهار -ي سناباد موسسه غيرانتفاع

 - 20 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 غيرانتفاعي 11495  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان 

 15 - فقط زن
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 غيرانتفاعي 11496  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 

 15 - فقط مرد
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 غيرانتفاعي 11497  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 

 - 20 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي باليني
 غيرانتفاعي 11498  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني 

 غيرانتفاعي 11499  قزوين -اه غيرانتفاعي رجا دانشگ فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 20 - 
 غيرانتفاعي 11500  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 20 - 
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  ) 2مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 غيرانتفاعي 11501  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 20 - 
 غيرانتفاعي 11502  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 20 - 
 غيرانتفاعي 11503  قزوين –موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  ورزش فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه 20 - 

 ) 3مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106
 روزانه 11504  دانشگاه اصفهان بيومكانيك ورزشي 3 -  
 روزانه 11505  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  بيومكانيك ورزشي 7 - 
وزانهر 11506  دانشگاه بيرجند بيومكانيك ورزشي 10 -   
 روزانه 11507  دانشگاه تبريز بيومكانيك ورزشي 4 - 
 روزانه 11508  دانشگاه تهران بيومكانيك ورزشي 4 - 
 روزانه 11509  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بيومكانيك ورزشي 4 - 
 روزانه 11510  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بيومكانيك ورزشي 6 - 
 روزانه 11511  بابلسر -دانشگاه مازندران  ورزشي بيومكانيك 5 - 
 روزانه 11512  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  بيومكانيك ورزشي 10 - 
 نوبت دوم 11513  دانشگاه اصفهان بيومكانيك ورزشي 2 - 
 نوبت دوم 11514  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  بيومكانيك ورزشي 3 - 
 نوبت دوم 11515  ه بيرجنددانشگا بيومكانيك ورزشي 2 - 
 نوبت دوم 11516  دانشگاه تبريز بيومكانيك ورزشي 2 - 
 نوبت دوم 11517  دانشگاه تهران بيومكانيك ورزشي 2 - 
 نوبت دوم 11518  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بيومكانيك ورزشي 4 - 
 نوبت دوم 11519  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بيومكانيك ورزشي 3 - 
 نوبت دوم 11520  بابلسر -دانشگاه مازندران  بيومكانيك ورزشي 2 - 
 نوبت دوم 11521  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  بيومكانيك ورزشي 4 - 

 پرديس خودگردان 11522  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بيومكانيك ورزشي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11523  بابلسر -دانشگاه مازندران  بيومكانيك ورزشي 2 - ديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پر

 ) 4مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106

  - 6 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 روزانه 11524  دانشگاه اراك

 - 8 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 ات اصالحيگرايش حرك
 روزانه 11525  دانشگاه اروميه

 - 3 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 روزانه 11526  دانشگاه اصفهان

 - 5 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 روزانه 11527  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 6 
ي شناسي ورزشي و حركات اصالحآسيب

 گرايش حركات اصالحي
 روزانه 11528  دانشگاه تهران

 - 4 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 روزانه 11529  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 5 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 روزانه 11530  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 6 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 روزانه 11531  دانشگاه شهركرد

 - 4 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 روزانه 11532  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 5 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 روزانه 11533  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 12 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 روزانه 11534  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 8 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 روزانه 11535  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 8 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 ركات اصالحيگرايش ح
 روزانه 11536  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 8 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 روزانه 11537  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 5 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش امدادگر ورزشي
 روزانه 11538  دانشگاه اراك

 - 6 
الحي شناسي ورزشي و حركات اصآسيب

 گرايش امدادگر ورزشي
 روزانه 11539  دانشگاه تهران
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  ) 4مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 - 5 
الحي شناسي ورزشي و حركات اصآسيب

 گرايش امدادگر ورزشي
 روزانه 11540  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 12 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش امدادگر ورزشي
 روزانه 11541  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 4 - محل تحصيل تهران
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش تربيت بدني ويژه
 روزانه 11542  تهران -مي دانشگاه خوارز

 - 8 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش تربيت بدني ويژه
 روزانه 11543  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 1 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 نوبت دوم 11544  دانشگاه اراك

 - 3 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 حيگرايش حركات اصال
 نوبت دوم 11545  دانشگاه اروميه

 - 2 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 نوبت دوم 11546  دانشگاه اصفهان

 - 1 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 نوبت دوم 11547  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
 شناسي ورزشي و حركات اصالحيآسيب

 گرايش حركات اصالحي
 نوبت دوم 11548  دانشگاه تهران

 - 4 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 نوبت دوم 11549  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 2 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
دومنوبت  11550  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   

 - 1 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 نوبت دوم 11551  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 8 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 نوبت دوم 11552  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 1 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 اصالحيگرايش حركات 
 نوبت دوم 11553  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 1 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 نوبت دوم 11554  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 2 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 نوبت دوم 11555  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 1 
ركات اصالحي شناسي ورزشي و حآسيب

 گرايش امدادگر ورزشي
 نوبت دوم 11556  دانشگاه اراك

 - 4 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش امدادگر ورزشي
 نوبت دوم 11557  دانشگاه تهران

 - 1 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش امدادگر ورزشي
 نوبت دوم 11558  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 8 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي بآسي

 گرايش امدادگر ورزشي
 نوبت دوم 11559  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 4 - محل تحصيل تهران
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش تربيت بدني ويژه
 نوبت دوم 11560  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 2 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 يت بدني ويژهگرايش ترب
 نوبت دوم 11561  رشت -دانشگاه گيالن 

 25 - آموزش محور
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 مجازي دولتي 11562  دانشگاه تهران

 25 - آموزش محور
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش امدادگر ورزشي
 مجازي دولتي 11563  دانشگاه تهران

 8 - صيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تح
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 پرديس خودگردان 11564  دانشگاه اروميه

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 پرديس خودگردان 11565  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 پرديس خودگردان 11566  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 6 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش امدادگر ورزشي
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 11567  رتهران)البرزكرج صرفاوروديهاي امسال د

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش امدادگر ورزشي
 پرديس خودگردان 11568  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 ژهگرايش تربيت بدني وي
 پرديس خودگردان 11569  رشت -دانشگاه گيالن 
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 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 ايش حركات اصالحيگر
 پيام نور 11570  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 15 - فقط مرد
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11571  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه  - 15 
ات اصالحي شناسي ورزشي و حركآسيب

 گرايش حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11572  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11573  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11574  آمل -غيرانتفاعي شمال دانشگاه 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11575  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11576  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11577  تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فنّاوري شمس 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11578  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اسرار 

 - 20 
صالحي شناسي ورزشي و حركات اآسيب

 گرايش حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11579  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11580  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11581  تنكابن -غيرانتفاعي شفق موسسه 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش امدادگر ورزشي
 غيرانتفاعي 11582  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش امدادگر ورزشي
نتفاعيغيرا 11583  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه   

 ) 5مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106

  - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 روزانه 11584  دانشگاه اراك

 8 - فقط زن
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 روزانه 11585  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 4 
مديريت بازاريابي در مديريت ورزشي گرايش 

 ورزش
 روزانه 11586  دانشگاه تبريز

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 در وزارت آموزش و پرورش

- 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 روزانه 11587  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 زشور
 روزانه 11588  دانشگاه تهران

 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 روزانه 11589  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)

 4 - محل تحصيل تهران
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
زانهرو 11590  تهران -دانشگاه خوارزمي   

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 روزانه 11591  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 روزانه 11592  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 11 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 روزانه 11593  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 روزانه 11594  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 6 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 روزانه 11595  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 14 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 روزانه 11596  بيلارد -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 10 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 روزانه 11597  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تأسيسات ورزشي
 روزانه 11598  دانشگاه تهران
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 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تأسيسات ورزشي
 روزانه 11599  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 15 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 رزشيتأسيسات و
 روزانه 11600  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 3 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 روزانه 11601  دانشگاه تربيت مدرس

 2 - فاقد خوابگاه
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 روزانه 11602  دانشگاه تربيت مدرس

 - 7 
ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت  مديريت
 هاي تفريحيورزش

 روزانه 11603  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 9 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 روزانه 11604  دانشگاه صنعتي شاهرود

 10 - ردمفقط 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 روزانه 11605  قم دانشگاه

 10 - نزفقط 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 روزانه 11606  دانشگاه قم

 - 3 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 روزانه 11607  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 7 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشينسازما
 روزانه 11608  دانشگاه اراك

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11609  دانشگاه اصفهان

 8 - فقط زن
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11610  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 11 
ريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در مدي

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11611  دانشگاه ايالم

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11612  دانشگاه بجنورد

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11613  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11614  دانشگاه بيرجند

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 8 - در وزارت آموزش و پرورش

مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 
 هاي ورزشيسازمان

 روزانه 11615  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11616  دانشگاه جهرم

 - 10 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11617  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 رزشيهاي وسازمان
 روزانه 11618  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11619  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 6 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11620  دانشگاه شهركرد

 - 7 
ورزشي گرايش مديريت راهبردي در مديريت 
 هاي ورزشيسازمان

 روزانه 11621  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 11 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11622  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 14 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11623  تبريز -شهيد مدني آذربايجان  دانشگاه

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11624  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

برابر  -مختص كاركنان شاغل مرد ناجا 
شرايط و ضوابط اعالمي در دفترچه 

راهنماي آزموني صادره از دانشگاه علوم 
شرايط در انتهاي  -مي امين. انتظا

 فقط مرد -دفترچه 

- 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
نيروي انتظامي جمهوري  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

 روزانه 11625  اسالمي ايران

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11626  ددانشگاه فردوسي مشه



 
 

 60  

 

  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 5مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11627  رشت -الن دانشگاه گي

 - 6 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11628  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 7 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 روزانه 11629  دانشگاه اروميه

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 روزانه 11630  ريزدانشگاه تب

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 روزانه 11631  دانشگاه تهران

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 روزانه 11632  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
انهروز 11633  دانشگاه صنعتي شاهرود  

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 روزانه 11634  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 1 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 نوبت دوم 11635  دانشگاه اراك

 4 - فقط زن
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 نوبت دوم 11636  رانته -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 3 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 نوبت دوم 11637  دانشگاه تبريز

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 نوبت دوم 11638  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 3 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 نوبت دوم 11639  اه تهراندانشگ

 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 نوبت دوم 11640  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)

 4 - محل تحصيل تهران
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
ومنوبت د 11641  تهران -دانشگاه خوارزمي   

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 نوبت دوم 11642  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 نوبت دوم 11643  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
وبت دومن 11644  بابلسر -دانشگاه مازندران   

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 نوبت دوم 11645  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 3 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تأسيسات ورزشي
 نوبت دوم 11646  دانشگاه تهران

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تأسيسات ورزشي
 نوبت دوم 11647  تهران -اطبايي دانشگاه عالمه طب

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تأسيسات ورزشي
 نوبت دوم 11648  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 نوبت دوم 11649  دانشگاه صنعتي شاهرود

 10 - فقط مرد
ش مديريت اوقات فراغت مديريت ورزشي گراي

 هاي تفريحيورزش
 نوبت دوم 11650  دانشگاه قم

 10 - فقط زن
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 نوبت دوم 11651  دانشگاه قم

 - 1 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 نوبت دوم 11652  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11653  دانشگاه اراك

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11654  دانشگاه اصفهان

 4 - فقط زن
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11655  تهران -هرا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه الز

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11656  دانشگاه ايالم
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  ) 5مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 - 1 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11657  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11658  دانشگاه بيرجند

 - 8 
زشي گرايش مديريت راهبردي در مديريت ور

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11659  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11660  دانشگاه جهرم

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11661  تهران (محل تحصيل كرج) -ارزمي دانشگاه خو

 - 3 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11662  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
منوبت دو 11663  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11664  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11665  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 ورزشي هايسازمان
 نوبت دوم 11666  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11667  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 3 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 نوبت دوم 11668  دانشگاه اروميه

 - 3 
دادهاي مديريت ورزشي گرايش مديريت روي

 ورزشي
 نوبت دوم 11669  دانشگاه تبريز

 - 3 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 نوبت دوم 11670  دانشگاه تهران

 - 3 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 نوبت دوم 11671  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 نوبت دوم 11672  رشت -اه گيالن دانشگ

 25 - آموزش محور
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 مجازي دولتي 11673  دانشگاه تهران

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 محور

- 40 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 مجازي دولتي 11674  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)

 25 - آموزش محور
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تأسيسات ورزشي
 مجازي دولتي 11675  دانشگاه تهران

 40 - آموزش محور
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 مجازي دولتي 11676  دانشگاه صنعتي شاهرود

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - 4 
يريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در مد

 ورزش
 پرديس خودگردان 11677  دانشگاه تبريز

 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 پرديس خودگردان 11678  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
رايش مديريت بازاريابي در مديريت ورزشي گ

 ورزش
 پرديس خودگردان 11679  سنندج -دانشگاه كردستان 

 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 پرديس خودگردان 11680  رشت -دانشگاه گيالن 

 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ديريت بازاريابي در مديريت ورزشي گرايش م

 ورزش
 پرديس خودگردان 11681  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تأسيسات ورزشي
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 11682  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 - 12 
اماكن و مديريت ورزشي گرايش مديريت 

 تأسيسات ورزشي
 پرديس خودگردان 11683  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 پرديس خودگردان 11684  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در مديري

 هاي ورزشيسازمان
 پرديس خودگردان 11685  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 پرديس خودگردان 11686  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 



 
 

 62  

 

  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 
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حاتتوضي  

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 پرديس خودگردان 11687  رشت -دانشگاه گيالن 

 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 پرديس خودگردان 11688  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 پرديس خودگردان 11689  دانشگاه اروميه

 2 - حل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهم
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 پرديس خودگردان 11690  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 پرديس خودگردان 11691  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 8 
ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در  مديريت
 ورزش

 پيام نور 11692  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 پيام نور 11693  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 پيام نور 11694  واحد ري -ه پيام نور استان تهران دانشگا

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 پيام نور 11695  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
م نورپيا 11696  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن   

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تأسيسات ورزشي
 پيام نور 11697  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تأسيسات ورزشي
 پيام نور 11698  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 - 20 
يت اماكن و مديريت ورزشي گرايش مدير

 تأسيسات ورزشي
 پيام نور 11699  مركز بندر عباس -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 پيام نور 11700  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 ي تفريحيهاورزش
 پيام نور 11701  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 پيام نور 11702  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 پيام نور 11703  تهران جنوب -ر استان تهران دانشگاه پيام نو

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 پيام نور 11704  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 پيام نور 11705  ارمركز گرمس -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 پيام نور 11706  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 - 8 
هاي مديريت ورزشي گرايش مديريت رسانه

 ورزشي
 پيام نور 11707  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 8 
هاي ي گرايش مديريت رسانهمديريت ورزش

 ورزشي
 پيام نور 11708  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 10 
هاي مديريت ورزشي گرايش مديريت رسانه

 ورزشي
 پيام نور 11709  واحد شهريار -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 پيام نور 11710  مركز كرج -استان البرز  دانشگاه پيام نور

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 پيام نور 11711  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 پيام نور 11712  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 - 20 
يريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در مد

 ورزش
 غيرانتفاعي 11713  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 غيرانتفاعي 11714  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 غيرانتفاعي 11715  مشهد -عي بينالود موسسه غيرانتفا

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 غيرانتفاعي 11716  تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان 
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پذيرش ظرفيت
كدمحل   مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا   عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 غيرانتفاعي 11717  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 غيرانتفاعي 11718  گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد 

 15 - فقط زن
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 غيرانتفاعي 11719  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 

 15 - فقط مرد
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 غيرانتفاعي 11720  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 

 - 20 
اماكن و  مديريت ورزشي گرايش مديريت

 تأسيسات ورزشي
 غيرانتفاعي 11721  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تأسيسات ورزشي
 غيرانتفاعي 11722  كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان 

 15 - فقط مرد
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 غيرانتفاعي 11723  مشهد -غيرانتفاعي امام رضا(ع)  دانشگاه

فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه  - 15 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 غيرانتفاعي 11724  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 يهاي تفريحورزش
 غيرانتفاعي 11725  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 غيرانتفاعي 11726  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
عيغيرانتفا 11727  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي  

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 غيرانتفاعي 11728  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 غيرانتفاعي 11729  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان 

 - 20 
يت راهبردي در مديريت ورزشي گرايش مدير

 هاي ورزشيسازمان
 غيرانتفاعي 11730  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 غيرانتفاعي 11731  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 ورزشي هايسازمان
 غيرانتفاعي 11732  رامسر -موسسه غيرانتفاعي كسري 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 غيرانتفاعي 11733  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 غيرانتفاعي 11734  تنكابن - موسسه غيرانتفاعي شفق

 - 20 
هاي مديريت ورزشي گرايش مديريت رسانه

 ورزشي
 غيرانتفاعي 11735  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 

 ) 1تاريخ (كد ضريب  - 1107
 روزانه 11736  دانشگاه اروميه تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 4 -  
 روزانه 11737  دانشگاه اصفهان تانتاريخ گرايش تاريخ ايران باس 5 - 
 روزانه 11738  دانشگاه تهران تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 4 - 
 روزانه 11739  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 8 - 
هروزان 11740  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 4 -   
 روزانه 11741  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 5 - 
 روزانه 11742  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 8 - 
 روزانه 11743  دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 4 - 
 نوبت دوم 11744  دانشگاه اروميه باستانتاريخ گرايش تاريخ ايران  1 - 
 نوبت دوم 11745  دانشگاه اصفهان تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 2 - 
 نوبت دوم 11746  دانشگاه تهران تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 4 - 
 نوبت دوم 11747  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 4 - 
 نوبت دوم 11748  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 2 - 
 نوبت دوم 11749  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 1 - 
 نوبت دوم 11750  دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 1 - 

 پرديس خودگردان 11751  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 4 - دانشگاه محل تحصيل پرديس خودگردان
 پرديس خودگردان 11752  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه




