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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مديريت جهانگردي (كد ضريب  - 1125
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

  - 10 
ريزي توسعه مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 جهانگردي
 روزانه 13514  دانشگاه سمنان

 - 8 
ريزي توسعه نگردي گرايش برنامهمديريت جها
 جهانگردي

 روزانه 13515  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 7 
ريزي توسعه مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 جهانگردي
 روزانه 13516  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 10 
ريزي توسعه مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 جهانگردي
 روزانه 13517  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 15 
ريزي توسعه مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 جهانگردي
 روزانه 13518  دانشگاه هنر اصفهان

 - 5 
ريزي توسعه مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 جهانگردي
 نوبت دوم 13519  دانشگاه سمنان

 - 3 
ريزي توسعه مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 جهانگردي
 نوبت دوم 13520  تهران -المه طباطبايي دانشگاه ع

 - 4 
ريزي توسعه مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 جهانگردي
 نوبت دوم 13521  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 5 
ريزي توسعه مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 جهانگردي
 نوبت دوم 13522  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 2 
ريزي توسعه رايش برنامهمديريت جهانگردي گ

 جهانگردي
 نوبت دوم 13523  دانشگاه هنر اصفهان

 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ريزي توسعه مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 جهانگردي
 پرديس خودگردان 13524  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 20 
ريزي توسعه مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 گرديجهان
 غيرانتفاعي 13525  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي 

 - 20 
ريزي توسعه مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 جهانگردي
 غيرانتفاعي 13526  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 

 - 20 
ريزي توسعه مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 جهانگردي
 غيرانتفاعي 13527  آبيك -ن جمشيد كاشانيدانشگاه غيرانتفاعي غياث الدي

 - 20 
ريزي توسعه مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 جهانگردي
 غيرانتفاعي 13528  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار 

 - 20 
ريزي توسعه مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 جهانگردي
 غيرانتفاعي 13529  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر 

 - 20 
ريزي توسعه مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 جهانگردي
 غيرانتفاعي 13530  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني 

 - 20 
ريزي توسعه مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 جهانگردي
 غيرانتفاعي 13531  موسسه غيرانتفاعي قشم

 ) 1مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126
 روزانه 13532  بروجرد -آيت اله بروجردي  دانشگاه حقوق خصوصي 11 -  
 روزانه 13533  دانشگاه اروميه حقوق خصوصي 10 - 
 روزانه 13534  دانشگاه اصفهان حقوق خصوصي 5 - 
 روزانه 13535  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  حقوق خصوصي 8 - 
زانهرو 13536  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  حقوق خصوصي 6 -   
 روزانه 13537  دانشگاه تبريز حقوق خصوصي 9 - 
 روزانه 13538  دانشگاه تربيت مدرس حقوق خصوصي 3 - 

 روزانه 13539  دانشگاه تربيت مدرس حقوق خصوصي 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 13540  دانشگاه تهران حقوق خصوصي 8 - 

 روزانه 13541  ن (محل تحصيل پرديس فارابي قم)دانشگاه تهرا حقوق خصوصي 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13542  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  حقوق خصوصي 12 - 
 روزانه 13543  تهران -دانشگاه خوارزمي  حقوق خصوصي 5 - محل تحصيل تهران
 روزانه 13544  كرمانشاه -دانشگاه رازي  حقوق خصوصي 6 - 
 روزانه 13545  ندانشگاه سمنا حقوق خصوصي 5 - 

 روزانه 13546  تهران -دانشگاه شاهد  حقوق خصوصي 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 13547  دانشگاه شهركرد حقوق خصوصي 7 - 
 روزانه 13548  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق خصوصي 5 - 
 روزانه 13549  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  حقوق خصوصي 11 - 

 روزانه 13550  دانشگاه شيراز حقوق خصوصي 10 - در انتهاي دفترچه توضيحات
 روزانه 13551  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق خصوصي 8 - 

 روزانه 13552  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق خصوصي 12 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 13553  سي مشهددانشگاه فردو حقوق خصوصي 7 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 13555  دانشگاه قم حقوق خصوصي 13 - فقط مرد
 روزانه 13554  دانشگاه قم صيحقوق خصو 13 - فقط زن

 روزانه 13556  رشت -دانشگاه گيالن  حقوق خصوصي 10 - 
 روزانه 13557  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق خصوصي 10 - 

 روزانه 13558  دانشگاه ميبد حقوق خصوصي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13559  نامه ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و بر حقوق خصوصي 6 - 
 روزانه 13560  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق اقتصادي 5 - 
 روزانه 13561  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق اقتصادي 8 - 

هروزان 13562  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري سردفتري اسناد رسمي 12 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه   
 روزانه 13563  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق ثبت اسناد و امالك 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 13564  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق ثبت اسناد و امالك 10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 13565  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري 10 - مرد فقط -شرايط در انتهاي دفترچه 

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 
 سياسي

 روزانه 13566  دانشگاه تهران حمل و نقل تجاريحقوق  4 -
 روزانه 13567  وم قضايي و خدمات اداري دادگستريدانشگاه عل حمل و نقل تجاريحقوق  12 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 13568  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فقه و حقوق اقتصادي 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13570  دانشگاه تهران حقوق مالي 5 - 
 نوبت دوم 13571  دانشگاه اروميه حقوق خصوصي 3 - 
 نوبت دوم 13572  دانشگاه اصفهان حقوق خصوصي 3 - 
 نوبت دوم 13573  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  حقوق خصوصي 2 - 
 نوبت دوم 13574  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  حقوق خصوصي 4 - 
 نوبت دوم 13575  دانشگاه تبريز حقوق خصوصي 6 - 
 نوبت دوم 13576  دانشگاه تهران حقوق خصوصي 6 - 

 نوبت دوم 13577  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق خصوصي 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 13578  تهران -دانشگاه خوارزمي  حقوق خصوصي 5 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 13579  دانشگاه سمنان حقوق خصوصي 2 - 

 نوبت دوم 13580  تهران -انشگاه شاهد د حقوق خصوصي 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 13581  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق خصوصي 1 - 
 نوبت دوم 13582  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق خصوصي 4 - 
 نوبت دوم 13583  دانشگاه فردوسي مشهد حقوق خصوصي 3 - 

منوبت دو 13584  دانشگاه قم حقوق خصوصي 3 - فقط زن  
 نوبت دوم 13585  دانشگاه قم حقوق خصوصي 3 - فقط مرد

 نوبت دوم 13586  رشت -دانشگاه گيالن  حقوق خصوصي 10 - 
 نوبت دوم 13587  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق خصوصي 4 - 

 نوبت دوم 13588  دانشگاه ميبد حقوق خصوصي 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 13589  تهران -گاه شهيد بهشتي دانش حقوق اقتصادي 1 - 
 نوبت دوم 13590  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق اقتصادي 4 - 

 نوبت دوم 13591  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق ثبت اسناد و امالك 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 

 سياسي
 نوبت دوم 13592  دانشگاه تهران حمل و نقل تجاريوق حق 4 -

 نوبت دوم 13593  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فقه و حقوق اقتصادي 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 13594  دانشگاه تهران حقوق مالي 3 - 

 مجازي دولتي 13595  يس فارابي قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرد حقوق خصوصي 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 13596  دانشگاه قم حقوق خصوصي 20 - فقط زن -آموزش محور 
 مجازي دولتي 13597  دانشگاه قم حقوق خصوصي 20 - فقط مرد -آموزش محور 

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 محور

 مجازي دولتي 13598  پرديس فارابي قم) دانشگاه تهران (محل تحصيل حقوق ثبت اسناد و امالك 40 -

 حقوق خصوصي 8 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 13599  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع 
 در تهران

 پرديس خودگردان 13600  تهران -دانشگاه خوارزمي  حقوق خصوصي 5 -

 پرديس خودگردان 13601  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق خصوصي 5 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل 
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 13602  دانشگاه شيراز حقوق خصوصي 10 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13603  تهران -شگاه عالمه طباطبايي دان حقوق خصوصي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس  -فقط مرد 

 پرديس خودگردان 13604  دانشگاه قم حقوق خصوصي 10 - خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط زن 
 پرديس خودگردان 13605  دانشگاه قم حقوق خصوصي 10 - دانشگاه
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1ق (كد ضريب مجموعه حقو - 1126ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 پرديس خودگردان 13606  رشت -دانشگاه گيالن  حقوق خصوصي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13607  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق خصوصي 2 - ن دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردا

 پرديس خودگردان 13608  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق اقتصادي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13609  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق اقتصادي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 13610  واحد هشتگرد -دانشگاه پيام نور استان البرز  حقوق خصوصي 20 - 
 پيام نور 13611  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  حقوق خصوصي 20 - 
 پيام نور 13612  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  حقوق خصوصي 20 - 
 پيام نور 13613  مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران  خصوصيحقوق  20 - 
 پيام نور 13614  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  حقوق خصوصي 20 - 
 پيام نور 13615  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  حقوق خصوصي 20 - 
 پيام نور 13616  واحد سقز -ان كردستان دانشگاه پيام نور است حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13617  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  حقوق خصوصي 20 - 

 غيرانتفاعي 13618  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  حقوق خصوصي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 13619  نور -ث نوري دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محد حقوق خصوصي 20 - 

هتوضيحات در انتهاي دفترچ  غيرانتفاعي 13620  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  حقوق خصوصي 15 - 
 غيرانتفاعي 13621  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13622  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13623  آمل -رانتفاعي شمال دانشگاه غي حقوق خصوصي 20 - 

 غيرانتفاعي 13624  دانشگاه غيرانتفاعي عدالت حقوق خصوصي 20 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 13625  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13626  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  حقوق خصوصي 20 - 

 غيرانتفاعي 13627 دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد قم) حقوق خصوصي 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13628 دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد قم) حقوق خصوصي 15 - فقط مرد

 حقوق خصوصي 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
ف اسالمي هدي وابسته دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معار

 غيرانتفاعي 13629  قم -به جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 غيرانتفاعي 13630  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  حقوق خصوصي 20 - 

 غيرانتفاعي 13631  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  حقوق خصوصي 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13632  رشت -انتفاعي احرار موسسه غير حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13633  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13634  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13635  المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13636  تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  خصوصي حقوق 20 - 
 غيرانتفاعي 13637  كرمان -موسسه غيرانتفاعي رسالت  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13638  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13639  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  حقوق خصوصي 20 - 

 غيرانتفاعي 13640  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حقوق خصوصي 15 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 13641  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حقوق خصوصي 15 - فقط زن

 غيرانتفاعي 13642  كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13643  قزوين -سسه غيرانتفاعي عالمه قزويني مو حقوق خصوصي 20 - 

 غيرانتفاعي 13644  موسسه غيرانتفاعي كار حقوق خصوصي 20 - محل تحصيل واحد قزوين
 غيرانتفاعي 13645  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13646  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13647  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  حقوق خصوصي 20 - 

 حقوق خصوصي 15 - فقط زن
دماوند (محل تحصيل واحد  -موسسه غيرانتفاعي ارشاد 

 غيرانتفاعي 13648  تهران)
 غيرانتفاعي 13649  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  حقوق خصوصي 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 

 غيرانتفاعي 13650  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13651  ساوه -موسسه غيرانتفاعي رضويه  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13652  قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13653  تنكابن -نتفاعي شفق موسسه غيرا حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13654  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13655  خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  حقوق خصوصي 20 - 

 غيرانتفاعي 13656  مشهد -) دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع حقوق ثبت اسناد و امالك 15 - فقط مرد
فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 13657  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  حقوق ثبت اسناد و امالك 15 -

 غيرانتفاعي 13658  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حقوق ثبت اسناد و امالك 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13659  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  و امالك حقوق ثبت اسناد 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 13660  موسسه غيرانتفاعي كار حقوق ثبت اسناد و امالك 20 - محل تحصيل واحد قزوين
ـ اقتصادي 20 -   غيرانتفاعي 13661  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  حقوق مالي 
ـ اقتصادي 20 -   غيرانتفاعي 13662  شيراز -رانتفاعي آپادانا موسسه غي حقوق مالي 

رچهشرايط در انتهاي دفت - تحصيل رايگان  غيرانتفاعي 13569  تهران -شهيد مطهري غيرانتفاعي دانشگاه  فقه و حقوق خصوصي 5 -
 مجازي غيرانتفاعي 13663  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  حقوق خصوصي 20 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 13664  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  حقوق خصوصي 40 - آموزش محور
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 13665  نشگاه اصفهاندا المللحقوق بين 5 -  
 روزانه 13666  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  المللحقوق بين 7 - 
 روزانه 13667  دانشگاه تربيت مدرس المللحقوق بين 4 - 

 روزانه 13668  دانشگاه تربيت مدرس المللحقوق بين 4 - فاقد خوابگاه
 روزانه 13669  دانشگاه تهران المللحقوق بين 6 - 

 روزانه 13670  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) المللحقوق بين 7 - ضيحات در انتهاي دفترچهتو
 روزانه 13671  تهران -دانشگاه خوارزمي  المللحقوق بين 12 - محل تحصيل تهران
 روزانه 13672  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللحقوق بين 6 - 

 روزانه 13673  دانشگاه شيراز المللحقوق بين 12 - هتوضيحات در انتهاي دفترچ
 روزانه 13674  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللحقوق بين 8 - 

 روزانه 13675  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري المللحقوق بين 10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 13676  اه قمدانشگ المللحقوق بين 10 - فقط زن
 روزانه 13677  دانشگاه قم المللحقوق بين 10 - فقط مرد

 روزانه 13678  بابلسر -دانشگاه مازندران  المللحقوق بين 5 - 
 نوبت دوم 13679  دانشگاه اصفهان المللحقوق بين 1 - 
 نوبت دوم 13680  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  المللحقوق بين 2 - 
 نوبت دوم 13681  دانشگاه تهران المللبين حقوق 6 - 

 نوبت دوم 13682  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) المللحقوق بين 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 13683  تهران -دانشگاه خوارزمي  المللحقوق بين 5 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 13684  تهران - دانشگاه شهيد بهشتي المللحقوق بين 1 - 
 نوبت دوم 13685  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللحقوق بين 4 - 

 نوبت دوم 13686  دانشگاه قم المللحقوق بين 4 - فقط مرد
 نوبت دوم 13687  دانشگاه قم المللحقوق بين 4 - فقط زن

دومنوبت  13688  بابلسر -دانشگاه مازندران  المللحقوق بين 2 -   
 مجازي دولتي 13689  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) المللحقوق بين 40 - آموزش محور

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 محور

 مجازي دولتي 13690  دانشگاه شيراز المللحقوق بين 15 -
 مجازي دولتي 13691  دانشگاه قم المللحقوق بين 20 - فقط زن -آموزش محور 
 مجازي دولتي 13692  دانشگاه قم المللحقوق بين 20 - فقط مرد -آموزش محور 

 المللحقوق بين 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 13693  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع 
 در تهران

 پرديس خودگردان 13694  تهران -ه خوارزمي دانشگا المللحقوق بين 5 -

 پرديس خودگردان 13695  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللحقوق بين 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 13696  دانشگاه شيراز المللحقوق بين 12 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13697  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللحقوق بين 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13698  بابلسر -دانشگاه مازندران  المللحقوق بين 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 13699  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز  المللحقوق بين 20 - 
 پيام نور 13700 مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  المللحقوق بين 20 - 
 پيام نور 13701  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  المللحقوق بين 20 - 
 پيام نور 13702  پاكدشت مركز -دانشگاه پيام نور استان تهران  المللحقوق بين 20 - 
 پيام نور 13703 واحد شهر جديد پرديس -دانشگاه پيام نور استان تهران  المللحقوق بين 20 - 
 پيام نور 13704  مركز دزفول -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  المللحقوق بين 20 - 
 پيام نور 13705  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  المللحقوق بين 20 - 
 پيام نور 13706  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  المللحقوق بين 20 - 
 پيام نور 13707  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  المللحقوق بين 20 - 

 غيرانتفاعي 13708  اصفهان -ي دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهان المللحقوق بين 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
هتوضيحات در انتهاي دفترچ  غيرانتفاعي 13709  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  المللحقوق بين 15 - 

 غيرانتفاعي 13710  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  المللحقوق بين 20 - 
 غيرانتفاعي 13711  موسسه غيرانتفاعي كار المللحقوق بين 20 - محل تحصيل واحد قزوين

 المللحقوق بين 15 - قط زنف
دماوند (محل تحصيل واحد  -موسسه غيرانتفاعي ارشاد 

 غيرانتفاعي 13712  تهران)

 غيرانتفاعي 13713  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  المللحقوق بين 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 
 غيرانتفاعي 13714  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  المللحقوق بين 20 - 
 غيرانتفاعي 13715  ساوه -موسسه غيرانتفاعي رضويه  المللحقوق بين 20 - 
 غيرانتفاعي 13716  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  المللحقوق بين 20 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 13717  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  شناسيحقوق جزا و جرم 16 -  
 روزانه 13718  دانشگاه اروميه شناسيحقوق جزا و جرم 7 - 
 روزانه 13719  دانشگاه اصفهان شناسيحقوق جزا و جرم 4 - 
 روزانه 13720  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيزا و جرمحقوق ج 8 - 
 روزانه 13721  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شناسيحقوق جزا و جرم 6 - 
 روزانه 13722  دانشگاه تبريز شناسيحقوق جزا و جرم 6 - 
 روزانه 13723  دانشگاه تربيت مدرس شناسيحقوق جزا و جرم 3 - 

 روزانه 13724  دانشگاه تربيت مدرس شناسيحقوق جزا و جرم 3 - د خوابگاهفاق
 روزانه 13725  دانشگاه تهران شناسيحقوق جزا و جرم 12 - 

 روزانه 13726  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) شناسيحقوق جزا و جرم 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13727  دانشگاه دامغان شناسيحقوق جزا و جرم 15 - 

 روزانه 13728  تهران -دانشگاه شاهد  شناسيحقوق جزا و جرم 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 13729  دانشگاه شهركرد شناسيحقوق جزا و جرم 9 - 
 روزانه 13730  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيحقوق جزا و جرم 7 - 
 روزانه 13731  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  اسيشنحقوق جزا و جرم 8 - 

 روزانه 13732  دانشگاه شيراز شناسيحقوق جزا و جرم 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13733  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيحقوق جزا و جرم 8 - 

 روزانه 13734  نشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستريدا شناسيحقوق جزا و جرم 12 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 13735  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيحقوق جزا و جرم 8 - 

 روزانه 13736  دانشگاه قم شناسيحقوق جزا و جرم 13 - فقط زن
 روزانه 13737  دانشگاه قم شناسيحقوق جزا و جرم 13 - فقط مرد

 روزانه 13738  دانشگاه كاشان شناسيحقوق جزا و جرم 5 - 
 روزانه 13739  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسيحقوق جزا و جرم 12 - 
 روزانه 13740  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيحقوق جزا و جرم 10 - 
 روزانه 13741  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيحقوق جزا و جرم 9 - 

 روزانه 13742  دانشگاه ميبد شناسيجزا و جرمحقوق  20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13743  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مديريت اصالح و كيفرهاي قضايي 5 - 

 روزانه 13744  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري مديريت اصالح و كيفرهاي قضايي 12 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 13746  دانشگاه اروميه شناسيجرم حقوق جزا و 3 - 
 نوبت دوم 13747  دانشگاه اصفهان شناسيحقوق جزا و جرم 2 - 
 نوبت دوم 13748  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيحقوق جزا و جرم 2 - 
 نوبت دوم 13749  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شناسيحقوق جزا و جرم 4 - 
 نوبت دوم 13750  دانشگاه تبريز شناسيحقوق جزا و جرم 4 - 
 نوبت دوم 13751  دانشگاه تهران شناسيحقوق جزا و جرم 12 - 

 نوبت دوم 13752  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) شناسيحقوق جزا و جرم 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 13753  تهران -دانشگاه شاهد  شناسيجرم حقوق جزا و 4 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 13754  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيحقوق جزا و جرم 1 - 
 نوبت دوم 13755  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيحقوق جزا و جرم 4 - 
 نوبت دوم 13756  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيحقوق جزا و جرم 4 - 
 نوبت دوم 13757  دانشگاه كاشان شناسيحقوق جزا و جرم 3 - 
 نوبت دوم 13758  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسيحقوق جزا و جرم 5 - 
 نوبت دوم 13759  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيحقوق جزا و جرم 10 - 
 نوبت دوم 13760  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيحقوق جزا و جرم 5 - 

 نوبت دوم 13761  دانشگاه ميبد شناسيحقوق جزا و جرم 15 - در انتهاي دفترچه توضيحات
 مجازي دولتي 13762  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) شناسيحقوق جزا و جرم 40 - آموزش محور

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 محور

جازي دولتيم 13763  دانشگاه شيراز شناسيحقوق جزا و جرم 20 -  

 مجازي دولتي 13764  دانشگاه قم شناسيحقوق جزا و جرم 20 - فقط زن -آموزش محور 
 مجازي دولتي 13765  دانشگاه قم شناسيحقوق جزا و جرم 20 - فقط مرد -آموزش محور 

 شناسيحقوق جزا و جرم 12 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 13766  سال درتهران)البرزكرج صرفاوروديهاي ام

 پرديس خودگردان 13767  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيحقوق جزا و جرم 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

دگردانپرديس خو 13768  دانشگاه شيراز شناسيحقوق جزا و جرم 10 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

محل تحصيل پرديس  -فقط مرد 
 پرديس خودگردان 13769  دانشگاه قم شناسيحقوق جزا و جرم 10 - خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط زن 
 پرديس خودگردان 13770  دانشگاه قم شناسيحقوق جزا و جرم 10 - دانشگاه

 پرديس خودگردان 13771  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيا و جرمحقوق جز 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 پرديس خودگردان 13772  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيحقوق جزا و جرم 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 13773  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 
 پيام نور 13774  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 
 پيام نور 13775  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شناسيجرمحقوق جزا و  20 - 
 پيام نور 13776  مركز دامغان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 

 غيرانتفاعي 13777  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 13778  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 

هتوضيحات در انتهاي دفترچ  غيرانتفاعي 13779  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  شناسيحقوق جزا و جرم 15 - 
اعيغيرانتف 13780  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  شناسيحقوق جزا و جرم 20 -   
 غيرانتفاعي 13781  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 

 غيرانتفاعي 13782  دانشگاه غيرانتفاعي عدالت شناسيحقوق جزا و جرم 20 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 13783  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 

 غيرانتفاعي 13784 دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد قم) شناسيق جزا و جرمحقو 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13785 دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد قم) شناسيحقوق جزا و جرم 15 - فقط مرد

 شناسيحقوق جزا و جرم 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
رانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي وابسته دانشكده غي

 غيرانتفاعي 13786  قم -به جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 غيرانتفاعي 13787  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - فقط زن

 غيرانتفاعي 13788  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 
 غيرانتفاعي 13789  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 

 غيرانتفاعي 13790  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  شناسيحقوق جزا و جرم 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 
 شناسيحقوق جزا و جرم 15 - فقط زن

دماوند (محل تحصيل واحد  -ارشاد  موسسه غيرانتفاعي
 غيرانتفاعي 13791  تهران)

 غيرانتفاعي 13792  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 
 غيرانتفاعي 13793  ساوه -موسسه غيرانتفاعي رضويه  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 

رچهشرايط در انتهاي دفت - تحصيل رايگان  غيرانتفاعي 13745  تهران -شهيد مطهري غيرانتفاعي ه دانشگا فقه و حقوق جزا 5 -
مجازي  13794  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - آموزش محور

 غيرانتفاعي
مجازي  13795  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  شناسيحقوق جزا و جرم 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي
 ) 4مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126

 روزانه 13796  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  عموميحقوق  7 -  
 روزانه 13797  دانشگاه تبريز عموميحقوق  6 - 
 روزانه 13798  دانشگاه تهران عموميحقوق  6 - 

 روزانه 13799  رابي قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فا عموميحقوق  7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13800  دانشگاه سمنان عموميحقوق  5 - 
 روزانه 13801  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عموميحقوق  5 - 
 روزانه 13802  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  عموميحقوق  5 - 

 روزانه 13803  دانشگاه شيراز عموميحقوق  10 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13804  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  عموميحقوق  8 - 

 روزانه 13805  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري عموميحقوق  10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 13806  دانشگاه قم عموميحقوق  10 - فقط زن

 روزانه 13807  ربابلس -دانشگاه مازندران  عموميحقوق  4 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 

شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 
 فقط مرد -دفترچه 

 روزانه 13808  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مديريت نظارت و بازرسي 20 -

 روزانه 13809  و خدمات اداري دادگستري دانشگاه علوم قضايي مديريت نظارت و بازرسي 12 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 13810  دانشگاه تبريز حقوق دادرسي اداري 4 - 

 روزانه 13811  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق دادرسي اداري 12 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
دومنوبت  13812  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  عموميحقوق  3 -   
 نوبت دوم 13813  دانشگاه تبريز عموميحقوق  4 - 
 نوبت دوم 13814  دانشگاه تهران عموميحقوق  6 - 

 نوبت دوم 13815  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) عموميحقوق  5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 13816  دانشگاه سمنان عموميحقوق  2 - 
 نوبت دوم 13817  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عموميحقوق  1 - 
 نوبت دوم 13818  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  عموميحقوق  4 - 
 نوبت دوم 13819  بابلسر -دانشگاه مازندران  عموميحقوق  1 - 
 نوبت دوم 13820  دانشگاه تبريز حقوق دادرسي اداري 3 - 

 مجازي دولتي 13821  شگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)دان عموميحقوق  40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 13822  دانشگاه قم عموميحقوق  20 - فقط زن -آموزش محور 
 مجازي دولتي 13823  دانشگاه قم عموميحقوق  20 - فقط مرد -آموزش محور 
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  ) 4مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 عموميحقوق  6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 13824  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 13825  دانشگاه سمنان عموميقوق ح 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13826  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عموميحقوق  5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 13827  دانشگاه شيراز عموميحقوق  10 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13828  بابلسر -دانشگاه مازندران  عموميحقوق  2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 13829  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  حقوق دادرسي اداري 20 - 

 غيرانتفاعي 26520  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  حقوق 15 -  توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 13830  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  عموميحقوق  20 - انتهاي دفترچهتوضيحات در 

هتوضيحات در انتهاي دفترچ  غيرانتفاعي 13831  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  عموميحقوق  15 - 
 غيرانتفاعي 13832  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  عموميحقوق  20 - 
 غيرانتفاعي 13833  آمل -گاه غيرانتفاعي شمال دانش عموميحقوق  20 - 
 غيرانتفاعي 13834  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  عموميحقوق  20 - 
 غيرانتفاعي 13835  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  عموميحقوق  20 - 
 غيرانتفاعي 13836  ساري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  عموميحقوق  20 - 

 غيرانتفاعي 13837  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  عموميحقوق  15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13838  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  عموميحقوق  15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 13839  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  عموميحقوق  20 - 
 ) 5مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126

 روزانه 13840  دانشگاه تهران بشرحقوق  4 -  
 روزانه 13841  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بشرحقوق  5 - 
 روزانه 13842  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  بشرحقوق  8 - 
 روزانه 13843  بابلسر -دانشگاه مازندران  بشرحقوق  4 - 
دوم نوبت 13844  دانشگاه تهران بشرحقوق  4 -   
 نوبت دوم 13845  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بشرحقوق  1 - 
 نوبت دوم 13846  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  بشرحقوق  4 - 
 نوبت دوم 13847  بابلسر -دانشگاه مازندران  بشرحقوق  1 - 

 پرديس خودگردان 13848  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بشرحقوق  5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هتوضيحات در انتهاي دفترچ  غيرانتفاعي 13849  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  بشرحقوق  15 - 

 ) 6مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126
 روزانه 13850  دانشگاه تربيت مدرس حقوق مالكيت فكري 3 -  

 روزانه 13851  دانشگاه تربيت مدرس حقوق مالكيت فكري 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 13852  دانشگاه تهران فكري حقوق مالكيت 5 - 

 روزانه 13853  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق مالكيت فكري 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13854  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق مالكيت فكري 5 - 
 روزانه 13855  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق مالكيت فكري 8 - 

 روزانه 13857  دانشگاه قم حقوق مالكيت فكري 10 - فقط زن
 روزانه 13856  دانشگاه قم حقوق مالكيت فكري 10 - فقط مرد

 نوبت دوم 13858  دانشگاه تهران حقوق مالكيت فكري 4 - 
 نوبت دوم 13859  م)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي ق حقوق مالكيت فكري 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 13860  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق مالكيت فكري 1 - 
 نوبت دوم 13861  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق مالكيت فكري 4 - 

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 محور

 مجازي دولتي 13862  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق مالكيت فكري 40 -

 حقوق مالكيت فكري 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 13863  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 13864  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق مالكيت فكري 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 13865  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  رت الكترونيكيحقوق تجا 20 - 

 ) 7مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126
 روزانه 13866  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق محيط زيست 5 -  
 روزانه 13867  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق محيط زيست 5 - 
 نوبت دوم 13868  تهران -بهشتي  دانشگاه شهيد حقوق محيط زيست 1 - 
 نوبت دوم 13869  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق محيط زيست 3 - 

 پرديس خودگردان 13870  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق محيط زيست 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 8مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126
 روزانه 13871  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) المللقوق تجارت بينح 7 -  توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 13872  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللحقوق تجارت بين 6 - 
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  ) 8مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 13873  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللحقوق تجارت بين 7 - 
 روزانه 13874  دانشگاه تهران حقوق نفت و گاز 5 - 

 روزانه 13875  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق نفت و گاز 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13876  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق نفت و گاز 8 - 

 نوبت دوم 13877  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) المللحقوق تجارت بين 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 13878  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللحقوق تجارت بين 1 - 
 نوبت دوم 13879  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللحقوق تجارت بين 3 - 
 نوبت دوم 13880  دانشگاه تهران حقوق نفت و گاز 5 - 

 نوبت دوم 13881  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق نفت و گاز 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 13882  تهران -مه طباطبايي دانشگاه عال حقوق نفت و گاز 4 - 

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 مجازي دولتي 13883  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) المللحقوق تجارت بين 40 - محور

يس خودگردانپرد 13884  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللحقوق تجارت بين 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

 حقوق نفت و گاز 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 13885  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 غيرانتفاعي 13886  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  المللحقوق تجارت بين 20 - 
 غيرانتفاعي 13887  نور -المه محدث نوري دانشگاه غيرانتفاعي ع المللحقوق تجارت بين 20 - 
 غيرانتفاعي 13888  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار المللحقوق تجارت بين 20 - 
 غيرانتفاعي 13889  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  حقوق نفت و گاز 20 - 

 ) 9مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126
 روزانه 13890  دانشگاه اروميه وق خانوادهو حقوق گرايش حقاسالمي معارف  12 -  
 روزانه 13891  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق خانواده 7 - 

 روزانه 13892  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق خانواده 10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 13893  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق خانواده 10 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

محل تحصيل پرديس  -فقط زن 
 روزانه 13894  دانشگاه كاشان حقوق خانواده 6 - خواهران

 نوبت دوم 13896  دانشگاه اروميه و حقوق گرايش حقوق خانوادهاسالمي معارف  4 - 
 نوبت دوم 13897  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق خانواده 1 - 

محل تحصيل پرديس  -فقط زن 
 نوبت دوم 13898  دانشگاه كاشان حقوق خانواده 3 - خواهران

 پرديس خودگردان 13899  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق خانواده 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
شرايط در انتهاي  -تحصيل رايگان 

 غيرانتفاعي 13900  دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع ) و حقوق گرايش حقوق خانوادهالمي اسمعارف  12 - فقط زن -دفترچه 
 غيرانتفاعي 13901  تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  حقوق خانواده 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

رچهشرايط در انتهاي دفت - تحصيل رايگان  غيرانتفاعي 13895  تهران -شهيد مطهري انتفاعي غيردانشگاه  فقه و حقوق خانواده 5 -
 ) 10مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126

 روزانه 13902  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق ارتباطات 8 -  
 نوبت دوم 13903  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق ارتباطات 4 - 

 غيرانتفاعي 26530  رانته -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  حقوق ارتباطات 20 -  
 ) 11مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126

 روزانه 13904  دانشگاه تهران الملليبيناقتصادي تجاري حقوق  6 -  
 روزانه 13905  دانشگاه شهركرد هاي تجاريحقوق شركت 5 - 

 روزانه 13906  مات اداري دادگستريدانشگاه علوم قضايي و خد هاي تجاريحقوق شركت 12 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 13907  دانشگاه تهران الملليبيناقتصادي تجاري حقوق  4 - 
 الملليبيناقتصادي تجاري حقوق  6 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 13908  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

هتوضيحات در انتهاي دفترچ  غيرانتفاعي 26522  قم –دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  الملليبيناقتصادي تجاري حقوق  20 - 
 ) 12مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126

 روزانه 13909  دانشگاه تهران حقوق كيفري اطفال و نوجوانان 4 -  
 روزانه 13910  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق كيفري اطفال و نوجوانان 8 - 

 روزانه 13911  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق كيفري اطفال و نوجوانان 10 - فقط مرد -دفترچه شرايط در انتهاي 
 نوبت دوم 13912  دانشگاه تهران حقوق كيفري اطفال و نوجوانان 4 - 
 نوبت دوم 13913  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق كيفري اطفال و نوجوانان 4 - 

هتوضيحات در انتهاي دفترچ  غيرانتفاعي 26523  قم –دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  قوق كيفري اطفال و نوجوانانح 20 - 
 ) 1شناسي (كد ضريب ايران - 1127

 روزانه 13914  دانشگاه تهران شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 7 -  
 روزانه 13915  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 4 - 
 روزانه 13916  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 5 - 
 روزانه 13917  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 4 - 


