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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 4زبان و ادبيات فارسي (كد ضريب  - 1101ادامه 

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم اول
 مجازي پيام نور 10328  مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
جازي پيام نورم 10329  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور  
 مجازي پيام نور 10330  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10331  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور

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

مركز  -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
 مجازي پيام نور 10337  دوگنبدان

 مجازي پيام نور 10338  مركز اليگودرز -دانشگاه پيام نور استان لرستان  رايش ادبيات عامهزبان و ادبيات فارسي گ 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10339  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10340  مركز محمود آباد -دانشگاه پيام نور استان مازندران  عامهزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10341  مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10342  مركز همدان -پيام نور استان همدان دانشگاه  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10343  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10344  مركز اصفهان -ان دانشگاه پيام نور استان اصفه
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10345  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10346  هريزمركز م -دانشگاه پيام نور استان يزد 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10347  مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10348  انمركز اردست -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10349  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 8 - آموزش محور پيام نورمجازي  10350  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر   
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10351  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10352  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 8 - زش محورآمو  مجازي پيام نور 10353  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10354  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10355  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10356  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 غيرانتفاعي 10357  تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان  ش ادبيات تطبيقيزبان و ادبيات فارسي گراي 20 - 
 غيرانتفاعي 10358  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 20 - 
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 20 -   غيرانتفاعي 10359  وهسا -موسسه غيرانتفاعي دانشستان 
 غيرانتفاعي 10360  ساري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 20 - 

 ) 1مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102
 روزانه 10361  دانشگاه اصفهان آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 5 -  
 روزانه 10362  دانشگاه تهران ينوپتيكآب و هواشناسي گرايش س 5 - 
 روزانه 10363  تهران -دانشگاه خوارزمي  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 5 - محل تحصيل تهران
 روزانه 10364  دانشگاه زنجان آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 10 - 
انهروز 10365  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 6 -   
 روزانه 10366  دانشگاه فردوسي مشهد آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 6 - 
 روزانه 10367  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 8 - 
 روزانه 10368  دانشگاه تبريز آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 4 - 
 روزانه 10369  تهران (محل تحصيل كرج) -شگاه خوارزمي دان آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم - 5 
 روزانه 10370  دانشگاه فردوسي مشهد آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 6 - 
 روزانه 10371  گرگان -دانشگاه گلستان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 7 - 
 روزانه 10372  ادخرم آب -دانشگاه لرستان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 8 - 
 روزانه 10373  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 8 - 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 4 -   روزانه 10374  دانشگاه تبريز
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 6 -   روزانه 10375  دانشگاه تهران
شناسي گرايش آب و هواشناسي محيطيآب و هوا 15 -   روزانه 10376  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 6 -   روزانه 10377  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 10 -   روزانه 10378  دانشگاه زنجان
يش آب و هواشناسي محيطيآب و هواشناسي گرا 12 -   روزانه 10379  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 6 -   روزانه 10380  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 13 -   روزانه 10381  سنندج -دانشگاه كردستان 
ناسي گرايش آب و هواشناسي محيطيآب و هواش 9 -   روزانه 10382  بابلسر -دانشگاه مازندران 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 8 -   روزانه 10383  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 6 -   روزانه 10384  دانشگاه يزد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1جغرافيايي (كد ضريب مجموعه علوم  - 1102ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم اول
 نوبت دوم 10385  دانشگاه اصفهان آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 1 - 
 نوبت دوم 10386  تهران دانشگاه آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 4 - 
 نوبت دوم 10387  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 1 - 
 نوبت دوم 10388  دانشگاه فردوسي مشهد آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 1 - 
 نوبت دوم 10389  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 5 - 
 نوبت دوم 10390  دانشگاه تبريز ب و هواشناسي گرايش تغيير اقليمآ 3 - 
 نوبت دوم 10391  دانشگاه فردوسي مشهد آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 1 - 
 نوبت دوم 10392  گرگان -دانشگاه گلستان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 5 - 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 3 -   نوبت دوم 10393  انشگاه تبريزد
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 4 -   نوبت دوم 10394  دانشگاه تهران
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 6 -   نوبت دوم 10395  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 1 -   نوبت دوم 10396  تهران -د بهشتي دانشگاه شهي
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 2 -   نوبت دوم 10397  بابلسر -دانشگاه مازندران 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 5 -   نوبت دوم 10398  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 2 -   نوبت دوم 10399  انشگاه يزدد

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع 
 پرديس خودگردان 10400  تهران -دانشگاه خوارزمي  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 3 - در تهران

انپرديس خودگرد 10401  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

 آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم - 3 
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 10402  خودگردان واقع در كرج)

آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 6 -   پرديس خودگردان 10403  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 6 - شگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دان  پرديس خودگردان 10404  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 پيام نور 10405  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 8 - 
 پيام نور 10406  واحد سقز - دانشگاه پيام نور استان كردستان آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 8 - 
 پيام نور 10407  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 - 
 پيام نور 10408  مركز آران و بيدگل -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 - 
 پيام نور 10409  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  گرايش تغيير اقليم آب و هواشناسي 8 - 
 پيام نور 10410  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 - 
 پيام نور 10411  واحد سقز -دانشگاه پيام نور استان كردستان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 8 - 
 پيام نور 10412  مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 - 
 پيام نور 10413  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 - 
 پيام نور 10414  مركز مهريز -نشگاه پيام نور استان يزد دا آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 - 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 8 -   پيام نور 10415  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 20 -  ورپيام ن 10416  مركز اوز -دانشگاه پيام نور استان فارس   
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 8 -   پيام نور 10417  واحد سقز -دانشگاه پيام نور استان كردستان 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 20 -   پيام نور 10418  واحد ابركوه -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 مجازي پيام نور 10419  مركز اصفهان -انشگاه پيام نور استان اصفهان د آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 15 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10420  واحد سقز -دانشگاه پيام نور استان كردستان  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10421  مركز اروميه -ربي دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غ آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 40 -  آموزش محور
 مجازي پيام نور 10422  مركز آران و بيدگل -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10423  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 15 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10424  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10425  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 40 - آموزش محور
ب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطيآ 15 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10426  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10427  مركز اوز -دانشگاه پيام نور استان فارس 

 ) 2ريب مجموعه علوم جغرافيايي (كد ض - 1102
 روزانه 10428  دانشگاه تهران ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 5 -  
 روزانه 10429  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري - 6 
نهروزا 10430  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 8 -   
 روزانه 10431  دانشگاه اصفهان ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 5 - 
 روزانه 10432  دانشگاه تبريز ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 6 - 
 روزانه 10433  دانشگاه تربيت مدرس ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 5 - 
 روزانه 10434  دانشگاه تهران ولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيطژئومورف 5 - 
 روزانه 10435  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 12 - 
 روزانه 10436  تهران -دانشگاه خوارزمي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 6 - محل تحصيل تهران
 روزانه 10437  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 5 - 
 روزانه 10438  دانشگاه زنجان ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 14 - 
 روزانه 10439  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 7 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 10 -   روزانه 10440  دريايي خرمشهردانشگاه علوم و فنون 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 5 -   روزانه 10441  دانشگاه فردوسي مشهد
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 8 -   روزانه 10442  سنندج -دانشگاه كردستان 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 10 -   روزانه 10443  بابلسر -اه مازندران دانشگ
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 8 -   روزانه 10444  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 6 -   روزانه 10445  دانشگاه يزد
 نوبت دوم 10446  هراندانشگاه ت ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 4 - 
 نوبت دوم 10447  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 5 - 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 1 -   نوبت دوم 10448  دانشگاه اصفهان
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 4 -   نوبت دوم 10449  دانشگاه تبريز
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 4 -   نوبت دوم 10450  دانشگاه تهران
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 1 -   نوبت دوم 10451  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 1 -   نوبت دوم 10452  دانشگاه فردوسي مشهد
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 2 -   نوبت دوم 10453  بابلسر -دانشگاه مازندران 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 5 -   نوبت دوم 10454  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 2 -   نوبت دوم 10455  انشگاه يزدد
 ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري - 3 

تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 
 پرديس خودگردان 10456  خودگردان واقع در كرج)

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع 
 در تهران

ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 3 -  پرديس خودگردان 10457  تهران -ي دانشگاه خوارزم

ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 10458  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 10459  بابلسر -ندران دانشگاه ماز

 پيام نور 10460  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 8 - 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 8 -  نورپيام  10461  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي   
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 20 -   پيام نور 10462  مركز آباده -دانشگاه پيام نور استان فارس 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 20 -   پيام نور 10463  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان 

 ) 3ضريب  مجموعه علوم جغرافيايي (كد - 1102
 روزانه 10464  دانشگاه ايالم شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 10 -  
 روزانه 10465  دانشگاه تبريز شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 6 - 
 روزانه 10466  دانشگاه تهران شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 5 - 
 روزانه 10467  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شهري گرايش آمايش شهريريزيو برنامهجغرافيا  10 - 
 روزانه 10468  تهران -دانشگاه خوارزمي  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 6 - محل تحصيل تهران
 روزانه 10469  دانشگاه زابل شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 5 - 
 روزانه 10470  دانشگاه زنجان شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 8 - 
 روزانه 10471  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 12 - 
 روزانه 10472  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 5 - 
 روزانه 10473  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 6 - 
 روزانه 10474  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 18 - 
 روزانه 10475  مشهد دانشگاه فردوسي شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 7 - 
 روزانه 10476  بابلسر -دانشگاه مازندران  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 15 - 
 روزانه 10477  دانشگاه مراغه شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 6 - 
 - 6 

زيست شهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه
 شهري

 روزانه 10478  دانشگاه تبريز

 - 6 
زيست شهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه

 شهري
 روزانه 10479  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 3 
زيست شهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه

 شهري
 روزانه 10480  دانشگاه زابل

 - 6 
زيست شهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه

 شهري
 روزانه 10481  تهران -گاه شهيد بهشتي دانش

 - 6 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 زيست شهريمحيط
 روزانه 10482  دانشگاه مراغه

 - 4 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 روزانه 10483  دانشگاه اصفهان

 - 3 
ريزي ش برنامهشهري گرايريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 روزانه 10484  دانشگاه تربيت مدرس

 3 - فاقد خوابگاه
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 روزانه 10485  دانشگاه تربيت مدرس
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم اول
 - 6 

ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه
 آفريني شهريمسكن و باز

 روزانه 10486  دانشگاه تهران

 - 10 
زي ريشهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 روزانه 10487  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 6 -  محل تحصيل تهران
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 روزانه 10488  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 3 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 روزانه 10489  دانشگاه زابل

 - 7 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 روزانه 10490  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 11 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 روزانه 10491  دانشگاه كاشان

 - 7 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيرافيا و برنامهجغ

 آفريني شهريمسكن و باز
 روزانه 10492  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - 5 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 روزانه 10493  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 10 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 روزانه 10494  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 6 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 روزانه 10495  دانشگاه مراغه

 - 6 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 روزانه 10496  ددانشگاه يز

 - 3 
شهري گرايش كاربري ريزيجغرافيا و برنامه

 اراضي و مميزي امالك
 روزانه 10497  دانشگاه زابل

 - 5 
شهري گرايش كاربري ريزيجغرافيا و برنامه

 اراضي و مميزي امالك
 روزانه 10498  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 10 
بري شهري گرايش كارريزيجغرافيا و برنامه

 اراضي و مميزي امالك
 روزانه 10499  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 نوبت دوم 10500  دانشگاه ايالم شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 4 - 
 نوبت دوم 10501  دانشگاه تبريز شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 4 - 
 نوبت دوم 10502  دانشگاه تهران ي گرايش آمايش شهريشهرريزيجغرافيا و برنامه 4 - 
 نوبت دوم 10503  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 2 - 
 نوبت دوم 10504  دانشگاه زابل شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 2 - 
 نوبت دوم 10505  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ايش آمايش شهريشهري گرريزيجغرافيا و برنامه 6 - 
 نوبت دوم 10506  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 2 - 
 نوبت دوم 10507  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 1 - 
 نوبت دوم 10508  دانشگاه فردوسي مشهد شهري گرايش آمايش شهريريزيغرافيا و برنامهج 3 - 
 نوبت دوم 10509  بابلسر -دانشگاه مازندران  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 10 - 
 نوبت دوم 10510  دانشگاه مراغه شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 2 - 
 - 4 

زيست شهري گرايش محيطريزيغرافيا و برنامهج
 شهري

 نوبت دوم 10511  دانشگاه تبريز

 - 1 
زيست شهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه

 شهري
 نوبت دوم 10512  دانشگاه زابل

 - 1 
زيست شهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه

 شهري
 نوبت دوم 10513  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2 
زيست شهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه

 شهري
 نوبت دوم 10514  دانشگاه مراغه

 - 2 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 نوبت دوم 10515  دانشگاه اصفهان

 - 4 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 ريآفريني شهمسكن و باز
 نوبت دوم 10516  دانشگاه تهران

 - 2 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 نوبت دوم 10517  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 1 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 نوبت دوم 10518  دانشگاه زابل

 - 3 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 نوبت دوم 10519  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 6 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 نوبت دوم 10520  دانشگاه كاشان
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم اول
 - 5 

ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه
 آفريني شهريمسكن و باز

 نوبت دوم 10521  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - 2 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيبرنامهجغرافيا و 

 آفريني شهريمسكن و باز
 نوبت دوم 10522  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 5 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 نوبت دوم 10523  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 2 
ريزي هشهري گرايش برنامريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 نوبت دوم 10524  دانشگاه مراغه

 - 2 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 نوبت دوم 10525  دانشگاه يزد

 - 1 
شهري گرايش كاربري ريزيجغرافيا و برنامه

 اراضي و مميزي امالك
 نوبت دوم 10526  دانشگاه زابل

 - 2 
شهري گرايش كاربري ريزيجغرافيا و برنامه

 اراضي و مميزي امالك
 نوبت دوم 10527  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 5 
شهري گرايش كاربري ريزيجغرافيا و برنامه

 اراضي و مميزي امالك
 نوبت دوم 10528  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 مجازي دولتي 10529  دانشگاه تهران شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور
 40 - آموزش محور

ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه
 آفريني شهريمسكن و باز

 مجازي دولتي 10530  دانشگاه تهران
تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 10531  دانشگاه تبريز ريشهري گرايش آمايش شهريزيجغرافيا و برنامه 6 -

 شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 10532  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع 
 پرديس خودگردان 10533  تهران -دانشگاه خوارزمي  گرايش آمايش شهري شهريريزيجغرافيا و برنامه 3 - در تهران

 پرديس خودگردان 10534  دانشگاه زابل شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 10535  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شهريشهري گرايش آمايش ريزيجغرافيا و برنامه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 10536  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - 6 
زيست شهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه

 شهري
 پرديس خودگردان 10537  دانشگاه تبريز

 - 3 
زيست شهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه

 شهري
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 10538  خودگردان واقع در كرج)

 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
زيست شهري گرايش محيطيزيرجغرافيا و برنامه

 شهري
 پرديس خودگردان 10539  دانشگاه زابل

 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
زيست شهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه

 شهري
 پرديس خودگردان 10540  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع 
 در تهران

- 3 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيمهجغرافيا و برنا
 آفريني شهريمسكن و باز

 پرديس خودگردان 10541  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پرديس خودگردان 10542  دانشگاه زابل

 - 6 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيرنامهجغرافيا و ب
 آفريني شهريمسكن و باز

 پرديس خودگردان 10543  دانشگاه يزد

 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
شهري گرايش كاربري ريزيجغرافيا و برنامه

 اراضي و مميزي امالك
 پرديس خودگردان 10544  دانشگاه زابل

 پيام نور 10545  مركز مهاباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  گرايش آمايش شهريشهري ريزيجغرافيا و برنامه 20 - 
 پيام نور 10546  واحد اشنويه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 
 پيام نور 10547  مركز وزوان -شگاه پيام نور استان اصفهان دان شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 
 پيام نور 10548  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 8 - 
 پيام نور 10549  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 8 - 
 پيام نور 10550  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 
 پيام نور 10551  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 
 پيام نور 10552  مركز فردوس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 
 پيام نور 10553  واحد شوش -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 
 پيام نور 10554  مركز بيجار -م نور استان كردستان دانشگاه پيا شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 
 پيام نور 10555  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 8 - 
 پيام نور 10556  واحد پاوه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 
 پيام نور 10557  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 
 پيام نور 10558  مركز رضوانشهر صدوق -دانشگاه پيام نور استان يزد  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 
 - 8 

زيست شهري گرايش محيطريزيهجغرافيا و برنام
 شهري

 پيام نور 10559  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
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 دوره تحصيلي  تحصيل

ومد اول
 - 8 

زيست شهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه
 شهري

 پيام نور 10560  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 8 
زيست شهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه

 شهري
 پيام نور 10561  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم 

 - 20 
زيست شهري گرايش محيطيزيرجغرافيا و برنامه

 شهري
 پيام نور 10562  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 - 20 
زيست شهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه

 شهري
 پيام نور 10563  مركز بويين زهرا -دانشگاه پيام نور استان قزوين 

 - 20 
زيست شهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه

 شهري
 پيام نور 10564  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10565 مركز هشترود -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 

 - 8 
 ريزيشهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10566  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

 - 8 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10567  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 20 
ريزي ي گرايش برنامهشهرريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10568  واحد تيران -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 8 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10569  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 8 
ريزي شهري گرايش برنامهيريزجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10570  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم 

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10571  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيرنامهجغرافيا و ب
 آفريني شهريمسكن و باز

 پيام نور 10572  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
مركز  -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 

 پيام نور 10573  بروجن

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10574  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 8 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10575  شاهمركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10576  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10577  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 مجازي پيام نور 10578  مركز وزوان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10579  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 40 -  آموزش محور
 مجازي پيام نور 10580  مركز فردوس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10581  واحد شوش -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10582  مركز بيجار -دانشگاه پيام نور استان كردستان  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور
زي پيام نورمجا 10583  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور  
 مجازي پيام نور 10584  مركز رضوانشهر صدوق -دانشگاه پيام نور استان يزد  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور
 40 - آموزش محور

زيست شهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه
 شهري

 مجازي پيام نور 10585  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 40 - آموزش محور
زيست شهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه

 شهري
 مجازي پيام نور 10586  مركز بويين زهرا -دانشگاه پيام نور استان قزوين 

 40 - آموزش محور
زيست شهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه

 شهري
 مجازي پيام نور 10587  لمركز باب -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 40 - آموزش محور
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 مجازي پيام نور 10588 مركز هشترود -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 

 40 - آموزش محور
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 ريني شهريآفمسكن و باز
 مجازي پيام نور 10589  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 40 - آموزش محور
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 مجازي پيام نور 10590  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 40 - آموزش محور
ريزي شهري گرايش برنامهريزيهجغرافيا و برنام
 آفريني شهريمسكن و باز

 مجازي پيام نور 10591  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 40 - آموزش محور
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز

مركز  -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
  بروجن

 مجازي پيام نور 10592
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 40 - آموزش محور

ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه
 آفريني شهريمسكن و باز

 مجازي پيام نور 10593  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 40 - آموزش محور
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 مجازي پيام نور 10594  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 40 - آموزش محور
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 مجازي پيام نور 10595  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 غيرانتفاعي 10596  موسسه غيرانتفاعي قشم شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 
 - 20 

ريزي رايش برنامهشهري گريزيجغرافيا و برنامه
 آفريني شهريمسكن و باز

 غيرانتفاعي 10597  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 غيرانتفاعي 10598  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر 

 ) 4ضريب مجموعه علوم جغرافيايي (كد  - 1102

  - 4 
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 اقتصاد روستايي

 روزانه 10599  دانشگاه تبريز

 - 5 
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 اقتصاد روستايي

 روزانه 10600  دانشگاه تهران

 6 - محل تحصيل تهران
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه

 د روستايياقتصا
 روزانه 10601  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 5 
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 اقتصاد روستايي

 روزانه 10602  دانشگاه زابل

 - 6 
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 اقتصاد روستايي

 روزانه 10603  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 4 
روستايي گرايش يزيرجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 روزانه 10604  دانشگاه تبريز

 - 4 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 روزانه 10605  دانشگاه تربيت مدرس

 2 - فاقد خوابگاه
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 روزانه 10606  نشگاه تربيت مدرسدا

 - 6 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 روزانه 10607  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 5 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 روزانه 10608  دانشگاه زابل

 - 7 
روستايي گرايش ريزيافيا و برنامهجغر
 فضايي -ريزي كالبدي برنامه

 روزانه 10609  دانشگاه زنجان

 - 12 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 روزانه 10610  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 6 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -زي كالبدي ريبرنامه
 روزانه 10611  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 روزانه 10612  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 5 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 روزانه 10613  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - 5 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10614  دانشگاه اصفهان

 - 14 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10615  دانشگاه بيرجند

 - 4 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 وسعه پايدار روستاييت
 روزانه 10616  دانشگاه تبريز

 - 5 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10617  دانشگاه تهران

 - 10 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
هروزان 10618  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   

 - 8 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10619  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 5 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10620  دانشگاه زابل

 - 7 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 سعه پايدار روستاييتو
 روزانه 10621  دانشگاه زنجان
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 4مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم اول

 - 6 
گرايش مديريت  روستاييريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10622  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 18 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10623  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 8 - توضيحات در انتهاي دفترچه
يت روستايي گرايش مديرريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10624  دانشگاه شيراز

 - 4 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10625  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 5 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
انهروز 10626  گرگان -دانشگاه گلستان   

 - 20 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10627  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 3 
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 اقتصاد روستايي

 نوبت دوم 10628  دانشگاه تبريز

 - 4 
ه روستايي گرايش توسعريزيجغرافيا و برنامه
 اقتصاد روستايي

 نوبت دوم 10629  دانشگاه تهران

 - 2 
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 اقتصاد روستايي

 نوبت دوم 10630  دانشگاه زابل

 - 3 
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 اقتصاد روستايي

 نوبت دوم 10631  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 3 
روستايي گرايش ريزيهجغرافيا و برنام

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 نوبت دوم 10632  دانشگاه تبريز

 - 2 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 نوبت دوم 10633  دانشگاه زابل

 - 6 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 نوبت دوم 10634  زاهدان -ن و بلوچستان دانشگاه سيستا

 - 1 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 نوبت دوم 10635  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 1 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 نوبت دوم 10636  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 نوبت دوم 10637  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - 2 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 نوبت دوم 10638  دانشگاه اصفهان

 - 2 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 ه پايدار روستاييتوسع
 نوبت دوم 10639  دانشگاه بيرجند

 - 3 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 نوبت دوم 10640  دانشگاه تبريز

 - 4 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 نوبت دوم 10641  دانشگاه تهران

 - 2 
روستايي گرايش مديريت ريزييا و برنامهجغراف

 توسعه پايدار روستايي
 نوبت دوم 10642  دانشگاه زابل

 - 1 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 نوبت دوم 10643  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 1 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 يدار روستاييتوسعه پا
 نوبت دوم 10644  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 نوبت دوم 10645  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - 8 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 نوبت دوم 10646  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 مجازي دولتي 10647  دانشگاه تهران

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - 4 
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 اقتصاد روستايي

ودگردانپرديس خ 10648  دانشگاه تبريز  

 3 - محل تحصيل تهران
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 اقتصاد روستايي

 پرديس خودگردان 10649  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 اقتصاد روستايي

دانپرديس خودگر 10650  دانشگاه زابل  

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - 4 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پرديس خودگردان 10651  دانشگاه تبريز
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 4مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم اول

 - 3 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 10652  خودگردان واقع در كرج)

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پرديس خودگردان 10653  دانشگاه زابل

 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پرديس خودگردان 10654  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 6 - حل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهم
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پرديس خودگردان 10655  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 1 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 پرديس خودگردان 10656  دانشگاه اصفهان

تبريز ل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمح - 4 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 پرديس خودگردان 10657  دانشگاه تبريز

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 پرديس خودگردان 10658  دانشگاه زابل

 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 پرديس خودگردان 10659  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

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

روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه
 توسعه پايدار روستايي

 پرديس خودگردان 10660  دانشگاه شيراز

 - 20 
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 اقتصاد روستايي

 پيام نور 10661  مركز اردستان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 20 
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه

 د روستايياقتصا
 پيام نور 10662  واحد بندر گناوه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 

 - 20 
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 اقتصاد روستايي

 پيام نور 10663  مركز كاشمر -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 8 
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه

 ستايياقتصاد رو
 پيام نور 10664  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 - 8 
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 اقتصاد روستايي

 پيام نور 10665  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 

 - 8 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پيام نور 10666  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پيام نور 10667  مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -يزي كالبدي ربرنامه
 پيام نور 10668  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پيام نور 10669  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي رنامهب
 پيام نور 10670  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پيام نور 10671  مركز اسالم آباد غرب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 - 8 
روستايي گرايش يريزجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پيام نور 10672  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پيام نور 10673  مركز گنبد كاووس -دانشگاه پيام نور استان گلستان 

 - 8 
روستايي گرايش ريزيرنامهجغرافيا و ب

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پيام نور 10674  مركز تالش -دانشگاه پيام نور استان گيالن 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پيام نور 10675  واحد بندرانزلي -دانشگاه پيام نور استان گيالن 

 - 20 
روستايي گرايش مديريت ريزيبرنامهجغرافيا و 

 توسعه پايدار روستايي
 پيام نور 10676  مركز مياندواب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

 - 20 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 پيام نور 10677  مركز زرين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 20 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 پيام نور 10678  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
مركز  -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 

 پيام نور 10679  شهركرد

 - 20 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 پيام نور 10680  مركز فريمان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 20 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 پيام نور 10681  ز مريوانمرك -دانشگاه پيام نور استان كردستان 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 4مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم اول

 - 8 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 يدار روستاييتوسعه پا
 پيام نور 10682  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 - 8 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 پيام نور 10683  مركز تالش -دانشگاه پيام نور استان گيالن 

 - 8 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 پايدار روستايي توسعه
 پيام نور 10684  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 

 - 20 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 پيام نور 10685  مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان 

 - 20 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 وسعه پايدار روستاييت
 پيام نور 10686  مركز رضوانشهر صدوق -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 40 -  آموزش محور
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 اقتصاد روستايي

 مجازي پيام نور 10687  مركز اردستان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 اقتصاد روستايي

مركز  -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 مجازي پيام نور 10688  شهركرد

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 اقتصاد روستايي

نورمجازي پيام  10689  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان   

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 مجازي پيام نور 10690  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 مجازي پيام نور 10691  مركز بيرجند -تان خراسان جنوبي دانشگاه پيام نور اس

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 مجازي پيام نور 10692  مركز اسالم آباد غرب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 40 - آموزش محور
ايش روستايي گرريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 مجازي پيام نور 10693  مركز گنبد كاووس -دانشگاه پيام نور استان گلستان 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 مجازي پيام نور 10694  مركز زرين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 40 - حورآموزش م
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 مجازي پيام نور 10695  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 مجازي پيام نور 10696  كز فريمانمر -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 مجازي پيام نور 10697  مركز مريوان -دانشگاه پيام نور استان كردستان 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 ييتوسعه پايدار روستا
 مجازي پيام نور 10698  مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 مجازي پيام نور 10699  مركز رضوانشهر صدوق -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 ) 5مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102
 روزانه 10700  دانشگاه اروميه ريزي آمايش سرزمينبرنامه 10 -  
 روزانه 10701  دانشگاه تبريز ريزي آمايش سرزمينبرنامه 6 - 
 روزانه 10702  دانشگاه تربيت مدرس ريزي آمايش سرزمينبرنامه 3 - 

هروزان 10703  دانشگاه تربيت مدرس ريزي آمايش سرزمينبرنامه 2 - فاقد خوابگاه  
 روزانه 10704  دانشگاه تهران ريزي آمايش سرزمينبرنامه 6 - 

 روزانه 10705  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) ريزي آمايش سرزمينبرنامه 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 10706  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ريزي آمايش سرزمينبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 10707  دانشگاه اروميه زي آمايش سرزمينريبرنامه 3 - 
 نوبت دوم 10708  دانشگاه تبريز ريزي آمايش سرزمينبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 10709  دانشگاه تهران ريزي آمايش سرزمينبرنامه 4 - 

 نوبت دوم 10710  بي قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارا ريزي آمايش سرزمينبرنامه 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 10711  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ريزي آمايش سرزمينبرنامه 2 - 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 10712  دانشگاه تبريز ريزي آمايش سرزمينبرنامه 6 -
 پيام نور 10713  مركز بيرجند -اسان جنوبي دانشگاه پيام نور استان خر ريزي آمايش سرزمينبرنامه 20 - 
 پيام نور 10714  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد  ريزي آمايش سرزمينبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 10715  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار ريزي آمايش سرزمينبرنامه 20 - 

 ) 6مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102
 روزانه 10716  دانشگاه بيرجند ات محيطيمخاطر 9 -  
 روزانه 10717  دانشگاه تهران مخاطرات محيطي 7 - 
 روزانه 10718  تهران -دانشگاه خوارزمي  مخاطرات محيطي 6 - محل تحصيل تهران
 روزانه 10719  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مخاطرات محيطي 14 - 
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  ) 6يايي (كد ضريب مجموعه علوم جغراف - 1102ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 10720  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مخاطرات محيطي 5 - 
 روزانه 10721  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مخاطرات محيطي 7 - 
 روزانه 10722  سنندج -دانشگاه كردستان  مخاطرات محيطي 9 - 
 روزانه 10723  گرگان -دانشگاه گلستان  مخاطرات محيطي 7 - 
 روزانه 10724  بابلسر -دانشگاه مازندران  مخاطرات محيطي 8 - 
 روزانه 10725  دانشگاه يزد مخاطرات محيطي 6 - 
 نوبت دوم 10726  جنددانشگاه بير مخاطرات محيطي 3 - 
 نوبت دوم 10727  دانشگاه تهران مخاطرات محيطي 5 - 
 نوبت دوم 10728  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مخاطرات محيطي 7 - 
 نوبت دوم 10729  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مخاطرات محيطي 2 - 
ت دومنوب 10730  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مخاطرات محيطي 1 -   
 نوبت دوم 10731  گرگان -دانشگاه گلستان  مخاطرات محيطي 5 - 
 نوبت دوم 10732  بابلسر -دانشگاه مازندران  مخاطرات محيطي 2 - 
 نوبت دوم 10733  دانشگاه يزد مخاطرات محيطي 2 - 

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع 
 پرديس خودگردان 10734  تهران -دانشگاه خوارزمي  مخاطرات محيطي 3 - در تهران

 پرديس خودگردان 10735  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مخاطرات محيطي 7 - 
 پرديس خودگردان 10736  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مخاطرات محيطي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 10737  مركز بناب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  مخاطرات محيطي 20 - 
 پيام نور 10738  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران  مخاطرات محيطي 20 - 
 پيام نور 10739  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  مخاطرات محيطي 20 - 

 مجازي پيام نور 10740  مركز بناب -قي دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شر مخاطرات محيطي 40 - آموزش محور

 ) 7مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102
 روزانه 10741  دانشگاه بيرجند جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 6 -  
 روزانه 10742  دانشگاه تهران جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 5 - 
 روزانه 10743  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ي فضاجغرافياي سياسي گرايش آمايش سياس 6 - 
 روزانه 10744  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 6 - 
 روزانه 10745  دانشگاه فردوسي مشهد جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 8 - 
 روزانه 10746  انشگاه تربيت مدرسد جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 4 - 

 روزانه 10747  دانشگاه تربيت مدرس جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 10748  دانشگاه تهران جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 5 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در 
شرايط در  -نيروهاي مسلح ميباشد. 

 مرد فقط -انتهاي دفترچه 
 روزانه 10749  نوشهر -دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 6 -

 روزانه 10750  دانشگاه تربيت مدرس جغرافياي سياسي گرايش مطالعات ايران 4 - 
 روزانه 10751  دانشگاه تربيت مدرس جغرافياي سياسي گرايش مطالعات ايران 1 - فاقد خوابگاه

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

برخورداري از شرايط عمومي و 
اختصاصي استخدامي نيروهاي مسلح 

شرايط در  -جمهوري اسالمي ايران. 
 فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 10752  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران ژيوپليتيك 30 -

 نوبت دوم 10753  دانشگاه بيرجند افياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضاجغر 2 - 
 نوبت دوم 10754  دانشگاه تهران جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 4 - 
 نوبت دوم 10755  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 1 - 
 نوبت دوم 10756  دانشگاه فردوسي مشهد اسي فضاجغرافياي سياسي گرايش آمايش سي 2 - 
 نوبت دوم 10757  دانشگاه تهران جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 4 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در 
شرايط در  -نيروهاي مسلح ميباشد. 

 فقط مرد -انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 10758  نوشهر -يني (ره ) دانشگاه علوم دريايي امام خم جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 6 -

 مجازي دولتي 10759  دانشگاه تهران جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 40 - آموزش محور
 پرديس خودگردان 10760  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 3 - 

 پرديس خودگردان 10761  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 10762  واحد هشتگرد -دانشگاه پيام نور استان البرز  جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 8 - 
 پيام نور 10763  ركز سنندجم -دانشگاه پيام نور استان كردستان  جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 8 - 
 پيام نور 10764  واحد روانسر -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 8 - 
 پيام نور 10765  واحد هشتگرد -دانشگاه پيام نور استان البرز  جغرافياي سياسي گرايش مطالعات ايران 8 - 
 پيام نور 10766  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان  ايران جغرافياي سياسي گرايش مطالعات 8 - 
 پيام نور 10767  واحد روانسر -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  جغرافياي سياسي گرايش مطالعات ايران 8 - 
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  ) 8مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 10768  دانشگاه اروميه جغرافيا و دفاع مقدس 5 -  
 روزانه 10769  خرم آباد -دانشگاه لرستان  جغرافيا و دفاع مقدس 6 - 
 نوبت دوم 10770  دانشگاه اروميه جغرافيا و دفاع مقدس 2 - 
 غيرانتفاعي 10771  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي  جغرافيا و دفاع مقدس 20 - 

 ) 9مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102
 روزانه 10772  دانشگاه تبريز گردي (اكوتوريسم)طبيعت 6 -  
 روزانه 10773  دانشگاه سمنان گردي (اكوتوريسم)طبيعت 10 - 
 روزانه 10774  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سم)گردي (اكوتوريطبيعت 7 - 
 روزانه 10775  دانشگاه كاشان گردي (اكوتوريسم)طبيعت 9 - 
 روزانه 10776  بابلسر -دانشگاه مازندران  گردي (اكوتوريسم)طبيعت 9 - 
 روزانه 10777  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  گردي (اكوتوريسم)طبيعت 10 - 
 - 6 

گردشگري گرايش برنامه ريزيرنامهجغرافيا و ب
 ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري

 روزانه 10778  دانشگاه تهران

 - 5 محل تحصيل تهران
گردشگري گرايش برنامه ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري
 روزانه 10779  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 10 
ري گرايش برنامه گردشگريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري
 روزانه 10780  دانشگاه زنجان

 - 18 
گردشگري گرايش برنامه ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري
 روزانه 10781  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 6 
گردشگري گرايش برنامه ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي و مجمتع هاي گردشگري ريزي
 روزانه 10782  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 5 
گردشگري گرايش برنامه ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري
 روزانه 10783  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 6 
گردشگري گرايش برنامه ريزيجغرافيا و برنامه

 گريريزي فضايي و مجمتع هاي گردش
 روزانه 10784  دانشگاه يزد

 - 6 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 گردشگري شهري
 روزانه 10785  دانشگاه تبريز

 5 - محل تحصيل تهران
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 گردشگري شهري
 روزانه 10786  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 6 
ايش گردشگري گرريزيجغرافيا و برنامه

 گردشگري شهري
 روزانه 10787  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 5 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 گردشگري روستايي
 روزانه 10788  دانشگاه اصفهان

 نوبت دوم 10789  دانشگاه تبريز گردي (اكوتوريسم)طبيعت 4 - 
منوبت دو 10790  دانشگاه سمنان گردي (اكوتوريسم)طبيعت 5 -   
 نوبت دوم 10791  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  گردي (اكوتوريسم)طبيعت 1 - 
 نوبت دوم 10792  دانشگاه كاشان گردي (اكوتوريسم)طبيعت 5 - 
 نوبت دوم 10793  بابلسر -دانشگاه مازندران  گردي (اكوتوريسم)طبيعت 3 - 
 - 4 

گردشگري گرايش برنامه ريزيجغرافيا و برنامه
 ضايي و مجمتع هاي گردشگريريزي ف

 نوبت دوم 10794  دانشگاه تهران

 - 4 
گردشگري گرايش برنامه ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري
 نوبت دوم 10795  دانشگاه زنجان

 - 9 
گردشگري گرايش برنامه ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري
 نوبت دوم 10796  زاهدان -ن و بلوچستان دانشگاه سيستا

 - 1 
گردشگري گرايش برنامه ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري
 نوبت دوم 10797  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 1 
گردشگري گرايش برنامه ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري
 نوبت دوم 10798  هددانشگاه فردوسي مش

 - 2 
گردشگري گرايش برنامه ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري
 نوبت دوم 10799  دانشگاه يزد

 - 4 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 گردشگري شهري
 نوبت دوم 10800  دانشگاه تبريز

 - 3 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 ري روستاييگردشگ
 نوبت دوم 10801  دانشگاه اصفهان

 40 - آموزش محور
گردشگري گرايش برنامه ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري
 مجازي دولتي 10802  دانشگاه تهران

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس 10803  دانشگاه تبريز گردي (اكوتوريسم)طبيعت 6 -  
 پرديس خودگردان 10804  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  گردي (اكوتوريسم)طبيعت 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 9مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 - 3 محل تحصيل تهران
گردشگري گرايش برنامه ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري
 پرديس خودگردان 10805  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 9 
گردشگري گرايش برنامه ريزيجغرافيا و برنامه

 يريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگر
 پرديس خودگردان 10806  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
گردشگري گرايش برنامه ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري
 پرديس خودگردان 10807  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

زتبري محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - 6 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 گردشگري شهري
 پرديس خودگردان 10808  دانشگاه تبريز

 3 - محل تحصيل تهران
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 گردشگري شهري
 پرديس خودگردان 10809  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 غيرانتفاعي 10810  تهران -م و فرهنگ دانشگاه غيرانتفاعي عل گردي (اكوتوريسم)طبيعت 20 - 
 غيرانتفاعي 10811  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود  گردي (اكوتوريسم)طبيعت 20 - 
 غيرانتفاعي 10812  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  گردي (اكوتوريسم)طبيعت 20 - 
 غيرانتفاعي 10813  گرگان -ي موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجان گردي (اكوتوريسم)طبيعت 20 - 

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

  - 5 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10814  دانشگاه اصفهان

 - 5 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 ياييگرايش سيستم اطالعات جغراف
 روزانه 10815  دانشگاه تبريز

 - 4 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10816  دانشگاه تربيت مدرس

 1 - فاقد خوابگاه
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10817  دانشگاه تربيت مدرس

 - 7 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10818  دانشگاه تهران

 - 5 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10819  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 5 
العات جغرافيايي سنجش از دور و سيستم اط

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10820  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 10 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10821  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 - 5 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 از دور گرايش سنجش
 روزانه 10822  دانشگاه تبريز

 - 4 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سنجش از دور
 روزانه 10823  دانشگاه تربيت مدرس

 1 - فاقد خوابگاه
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سنجش از دور
 روزانه 10824  دانشگاه تربيت مدرس

 - 7 
يستم اطالعات جغرافيايي سنجش از دور و س

 گرايش سنجش از دور
 روزانه 10825  دانشگاه تهران

 5 - محل تحصيل تهران
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سنجش از دور
 روزانه 10826  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 5 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سنجش از دور
 روزانه 10827  تهران -بهشتي  دانشگاه شهيد

 - 4 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سنجش از دور
 روزانه 10828  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 8 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سنجش از دور
 روزانه 10829  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 6 
يستم اطالعات جغرافيايي سنجش از دور و س

 گرايش سنجش از دور
 روزانه 10830  دانشگاه يزد

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
- 20 

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 
 گرايش مطالعات دفاعي

 روزانه 10831  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

 - 2 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 نوبت دوم 10832  دانشگاه اصفهان

 - 3 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 نوبت دوم 10833  دانشگاه تبريز

 - 4 
يي سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيا

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 نوبت دوم 10834  دانشگاه تهران


