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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 13244  دانشگاه اراك آموزش زبان انگليسي 12 -  
 روزانه 13245  اروميه دانشگاه آموزش زبان انگليسي 7 - 
 روزانه 13246  دانشگاه اصفهان آموزش زبان انگليسي 8 - 

 روزانه 13247  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  آموزش زبان انگليسي - 9 فقط زن
 روزانه 13248  دانشگاه ايالم آموزش زبان انگليسي 15 - 
 روزانه 13249  دانشگاه بجنورد آموزش زبان انگليسي 18 - 
 روزانه 13250  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  آموزش زبان انگليسي 9 - 
 روزانه 13251  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  آموزش زبان انگليسي 8 - 
 روزانه 13252  دانشگاه تبريز آموزش زبان انگليسي 8 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 روزانه 13253  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش زبان انگليسي 9 - زش و پرورشدر وزارت آمو

 روزانه 13254  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان انگليسي 5 - 
 روزانه 13255  دانشگاه تهران آموزش زبان انگليسي 5 - 
 روزانه 13256  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  آموزش زبان انگليسي 15 - 
 روزانه 13257  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  آموزش زبان انگليسي 6 - 
 روزانه 13258  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  آموزش زبان انگليسي 8 - 
 روزانه 13259  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار آموزش زبان انگليسي 9 - 
 روزانه 13260  كرمانشاه -اه رازي دانشگ آموزش زبان انگليسي 7 - 
 روزانه 13261  دانشگاه زابل آموزش زبان انگليسي 10 - 
 روزانه 13262  دانشگاه زنجان آموزش زبان انگليسي 20 - 
 روزانه 13263  دانشگاه سمنان آموزش زبان انگليسي 8 - 
 روزانه 13264  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  آموزش زبان انگليسي 16 - 
 روزانه 13265  دانشگاه شهركرد آموزش زبان انگليسي 12 - 
 روزانه 13266  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  آموزش زبان انگليسي 5 - 
 روزانه 13267  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش زبان انگليسي 5 - 
 روزانه 13268  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  آموزش زبان انگليسي 15 - 
 روزانه 13269  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  آموزش زبان انگليسي 12 - 

 روزانه 13270  دانشگاه شيراز آموزش زبان انگليسي 12 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13271  دانشگاه صنعتي اصفهان آموزش زبان انگليسي 6 - 
 روزانه 13272  وددانشگاه صنعتي شاهر آموزش زبان انگليسي 30 - 
 روزانه 13273  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آموزش زبان انگليسي 14 - 
 روزانه 13274  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آموزش زبان انگليسي 9 - 
 روزانه 13275  دانشگاه فردوسي مشهد آموزش زبان انگليسي 4 - 

 روزانه 13276  مدانشگاه ق آموزش زبان انگليسي 10 - فقط زن
 روزانه 13277  دانشگاه قم آموزش زبان انگليسي 10 - فقط مرد

 روزانه 13278  دانشگاه كاشان آموزش زبان انگليسي 6 - 
 روزانه 13279  سنندج -دانشگاه كردستان  آموزش زبان انگليسي 16 - 
 روزانه 13280  رشت -دانشگاه گيالن  آموزش زبان انگليسي 14 - 
 روزانه 13281  خرم آباد -دانشگاه لرستان  ش زبان انگليسيآموز 6 - 
 روزانه 13282  بابلسر -دانشگاه مازندران  آموزش زبان انگليسي 7 - 
 روزانه 13283  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  آموزش زبان انگليسي 14 - 
 روزانه 13284  دانشگاه مراغه آموزش زبان انگليسي 10 - 
 روزانه 13285  دانشگاه نيشابور ن انگليسيآموزش زبا 10 - 
 روزانه 13286  ايرانشهر -دانشگاه واليت  آموزش زبان انگليسي 10 - 
 روزانه 13287  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  آموزش زبان انگليسي 7 - 
 روزانه 13288  دانشگاه ياسوج آموزش زبان انگليسي 10 - 

غل ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شا
 در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 13289  پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  آموزش زبان انگليسي 15 -

 - 8 فقط زن
آموزش زبان انگليسي گرايش آموزش زبان به 

 كمك فناوري
 روزانه 13290  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 نوبت دوم 13291  اكدانشگاه ار آموزش زبان انگليسي 1 - 
 نوبت دوم 13292  دانشگاه اروميه آموزش زبان انگليسي 3 - 
 نوبت دوم 13293  دانشگاه اصفهان آموزش زبان انگليسي 4 - 

 نوبت دوم 13294  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  آموزش زبان انگليسي - 4 فقط زن
 نوبت دوم 13295  دانشگاه ايالم آموزش زبان انگليسي 5 - 
 نوبت دوم 13296  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  آموزش زبان انگليسي 1 - 
 نوبت دوم 13297  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  آموزش زبان انگليسي 4 - 
 نوبت دوم 13298  دانشگاه تبريز آموزش زبان انگليسي 5 - 
 نوبت دوم 13299  تهران -دبير شهيد رجايي  دانشگاه تربيت آموزش زبان انگليسي 9 - 
 نوبت دوم 13300  دانشگاه تهران آموزش زبان انگليسي 2 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
ومد  اول

 نوبت دوم 13301  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  آموزش زبان انگليسي 3 - 
 نوبت دوم 13302  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  آموزش زبان انگليسي 2 - 
 نوبت دوم 13303  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار آموزش زبان انگليسي 6 - 
 نوبت دوم 13304  دانشگاه زابل ليسيآموزش زبان انگ 4 - 
 نوبت دوم 13305  دانشگاه زنجان آموزش زبان انگليسي 2 - 
 نوبت دوم 13306  دانشگاه سمنان آموزش زبان انگليسي 4 - 
 نوبت دوم 13307  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  آموزش زبان انگليسي 8 - 
 نوبت دوم 13308  كرمان -هنر دانشگاه شهيد با آموزش زبان انگليسي 3 - 
 نوبت دوم 13309  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش زبان انگليسي 1 - 
 نوبت دوم 13310  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  آموزش زبان انگليسي 4 - 
 نوبت دوم 13311  دانشگاه صنعتي اصفهان آموزش زبان انگليسي 6 - 
 نوبت دوم 13312  دانشگاه صنعتي شاهرود آموزش زبان انگليسي 6 - 
 نوبت دوم 13313  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آموزش زبان انگليسي 10 - 
 نوبت دوم 13314  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آموزش زبان انگليسي 4 - 
 نوبت دوم 13315  دانشگاه فردوسي مشهد آموزش زبان انگليسي 4 - 
 نوبت دوم 13316  دانشگاه كاشان ن انگليسيآموزش زبا 3 - 
 نوبت دوم 13317  رشت -دانشگاه گيالن  آموزش زبان انگليسي 4 - 
 نوبت دوم 13318  بابلسر -دانشگاه مازندران  آموزش زبان انگليسي 3 - 
 نوبت دوم 13319  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  آموزش زبان انگليسي 5 - 
 نوبت دوم 13320  دانشگاه مراغه يسيآموزش زبان انگل 3 - 
 نوبت دوم 13321  دانشگاه نيشابور آموزش زبان انگليسي 5 - 
 نوبت دوم 13322  ايرانشهر -دانشگاه واليت  آموزش زبان انگليسي 5 - 
 نوبت دوم 13323  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  آموزش زبان انگليسي 3 - 
 نوبت دوم 13324  ياسوج دانشگاه آموزش زبان انگليسي 5 - 

 - 4 فقط زن
آموزش زبان انگليسي گرايش آموزش زبان به 

 كمك فناوري
 نوبت دوم 13325  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 مجازي دولتي 13326  دانشگاه تهران آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 13327  تهران -و صنعت ايران دانشگاه علم  آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 13328  رشت -دانشگاه گيالن  آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 13329  دانشگاه اروميه آموزش زبان انگليسي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13330  دانشگاه اصفهان نگليسيآموزش زبان ا 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 13331  دانشگاه تبريز آموزش زبان انگليسي 8 -

 آموزش زبان انگليسي 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

ودگردانپرديس خ 13332  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)  

 پرديس خودگردان 13333  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  آموزش زبان انگليسي 2 - 
 پرديس خودگردان 13334  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  آموزش زبان انگليسي 8 - 

 پرديس خودگردان 13335  انتهر -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش زبان انگليسي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 13336  دانشگاه شيراز آموزش زبان انگليسي 6 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13337  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آموزش زبان انگليسي 14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13338  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آموزش زبان انگليسي 9 - ل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمح

 پرديس خودگردان 13339  رشت -دانشگاه گيالن  آموزش زبان انگليسي 14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 13340  مركز تبريز -آذربايجان شرقي دانشگاه پيام نور استان  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 پيام نور 13341  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 پيام نور 13342  مركز نجف اباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 پيام نور 13343  واحد مباركه -ر استان اصفهان دانشگاه پيام نو آموزش زبان انگليسي 20 - 
 پيام نور 13344  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 پيام نور 13345  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 پيام نور 13346  مركز رشت -ن دانشگاه پيام نور استان گيال آموزش زبان انگليسي 20 - 
 پيام نور 13347  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  آموزش زبان انگليسي 20 - 

 مجازي پيام نور 13348  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 13349  مركز نجف اباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 13350  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور
ورمجازي پيام ن 13351  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور  
 مجازي پيام نور 13352  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 13353  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  آموزش زبان انگليسي 20 - 
عيغيرانتفا 13354  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  آموزش زبان انگليسي 20 -   

 غيرانتفاعي 13355  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  آموزش زبان انگليسي 15 - فقط مرد
فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 13356  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  آموزش زبان انگليسي 15 -

 غيرانتفاعي 13357  آبيك -لبرز دانشگاه غيرانتفاعي دانش ا آموزش زبان انگليسي 20 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 غيرانتفاعي 13358  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13359  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13360  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13361  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13362  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13363  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13364  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13365  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق  ن انگليسيآموزش زبا 20 - 
 غيرانتفاعي 13366  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  آموزش زبان انگليسي 20 - 

 آموزش زبان انگليسي 15 - فقط زن
دماوند (محل تحصيل واحد  -موسسه غيرانتفاعي ارشاد 

 غيرانتفاعي 13367  تهران)
 غيرانتفاعي 13368  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  آموزش زبان انگليسي 15 - حصيل واحد دماوندمحل ت -فقط مرد 

 غيرانتفاعي 13369  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13370  خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13371  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان آموزش زبان انگليسي 20 - 
 - 20 

آموزش زبان انگليسي گرايش آموزش زبان به 
 كمك فناوري

 غيرانتفاعي 13372  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي 

 ) 2مجموعه زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121
 روزانه 13373  نشگاه اراكدا انگليسي زبان و ادبيات 9 -  
 روزانه 13374  دانشگاه اروميه انگليسي زبان و ادبيات 4 - 
 روزانه 13375  دانشگاه اصفهان انگليسي زبان و ادبيات 4 - 

 روزانه 13376  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  انگليسي زبان و ادبيات - 8 فقط زن
 روزانه 13377  دانشگاه تبريز سيانگلي زبان و ادبيات 5 - 
 روزانه 13378  دانشگاه تهران انگليسي زبان و ادبيات 5 - 
 روزانه 13379  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  انگليسي زبان و ادبيات 7 - 
 روزانه 13380  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  انگليسي زبان و ادبيات 8 - 
 روزانه 13381  كرمانشاه -دانشگاه رازي  انگليسي ياتزبان و ادب 5 - 
 روزانه 13382  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  انگليسي زبان و ادبيات 8 - 
 روزانه 13383  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  انگليسي زبان و ادبيات 5 - 
وزانهر 13384  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  انگليسي زبان و ادبيات 10 -   
 روزانه 13385  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  انگليسي زبان و ادبيات 10 - 

 روزانه 13386  دانشگاه شيراز انگليسي زبان و ادبيات 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13387  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  انگليسي زبان و ادبيات 7 - 
 روزانه 13388  دانشگاه فردوسي مشهد انگليسي دبياتزبان و ا 4 - 
 روزانه 13389  سنندج -دانشگاه كردستان  انگليسي زبان و ادبيات 19 - 
 روزانه 13390  گرگان -دانشگاه گلستان  انگليسي زبان و ادبيات 8 - 
 روزانه 13391  رشت -دانشگاه گيالن  انگليسي زبان و ادبيات 10 - 
 روزانه 13392  خرم آباد -دانشگاه لرستان  انگليسي ن و ادبياتزبا 6 - 
 روزانه 13393  بابلسر -دانشگاه مازندران  انگليسي زبان و ادبيات 6 - 
 روزانه 13394  دانشگاه مالير انگليسي زبان و ادبيات 15 - 
انهروز 13395  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  انگليسي زبان و ادبيات 5 -   
 نوبت دوم 13396  دانشگاه اراك انگليسي زبان و ادبيات 1 - 
 نوبت دوم 13397  دانشگاه اروميه انگليسي زبان و ادبيات 1 - 
 نوبت دوم 13398  دانشگاه اصفهان انگليسي زبان و ادبيات 1 - 

 نوبت دوم 13399  انتهر -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  انگليسي زبان و ادبيات - 4 فقط زن
 نوبت دوم 13400  دانشگاه تبريز انگليسي زبان و ادبيات 3 - 
 نوبت دوم 13401  دانشگاه تهران انگليسي زبان و ادبيات 2 - 
 نوبت دوم 13402  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  انگليسي زبان و ادبيات 3 - 
 نوبت دوم 13403  هران (محل تحصيل كرج)ت -دانشگاه خوارزمي  انگليسي زبان و ادبيات 2 - 
 نوبت دوم 13404  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  انگليسي زبان و ادبيات 4 - 
 نوبت دوم 13405  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  انگليسي زبان و ادبيات 1 - 
دوم نوبت 13406  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  انگليسي زبان و ادبيات 3 -   
 نوبت دوم 13407  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  انگليسي زبان و ادبيات 4 - 
 نوبت دوم 13408  دانشگاه فردوسي مشهد انگليسي زبان و ادبيات 4 - 
 نوبت دوم 13409  گرگان -دانشگاه گلستان  انگليسي زبان و ادبيات 2 - 
 نوبت دوم 13410  رشت -ن دانشگاه گيال انگليسي زبان و ادبيات 4 - 
 نوبت دوم 13411  بابلسر -دانشگاه مازندران  انگليسي زبان و ادبيات 3 - 
 نوبت دوم 13412  دانشگاه مالير انگليسي زبان و ادبيات 5 - 
 نوبت دوم 13413  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  انگليسي زبان و ادبيات 2 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2گليسي (كد ضريب مجموعه زبان ان - 1121ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 مجازي دولتي 13414  دانشگاه تهران انگليسي زبان و ادبيات 40 - آموزش محور
 انگليسي زبان و ادبيات 5 - 

تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 پرديس خودگردان 13415  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 13416  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  انگليسي زبان و ادبيات 2 - 
 پرديس خودگردان 13417  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد  انگليسي زبان و ادبيات 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13418  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  انگليسي زبان و ادبيات 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 13419  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  انگليسي زبان و ادبيات 20 - 
 پيام نور 13420  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي  انگليسي زبان و ادبيات 20 - 
 پيام نور 13421  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  انگليسي زبان و ادبيات 20 - 
 پيام نور 13422  مركز بندر عباس -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  انگليسي زبان و ادبيات 20 - 

 مجازي پيام نور 13423  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  انگليسي زبان و ادبيات 40 - ورآموزش مح
 مجازي پيام نور 13424  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي  انگليسي زبان و ادبيات 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 13425  مركز ساوه -ستان مركزي دانشگاه پيام نور ا انگليسي زبان و ادبيات 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 13426  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  انگليسي زبان و ادبيات 20 - 
 غيرانتفاعي 13427  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  انگليسي زبان و ادبيات 20 - 
 غيرانتفاعي 13428  آبيك -ا موسسه غيرانتفاعي موالن انگليسي زبان و ادبيات 20 - 

 انگليسي زبان و ادبيات 15 - فقط زن
دماوند (محل تحصيل واحد  -موسسه غيرانتفاعي ارشاد 

 غيرانتفاعي 13429  تهران)
 غيرانتفاعي 13430  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  انگليسي زبان و ادبيات 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 

 غيرانتفاعي 13431  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  انگليسي ن و ادبياتزبا 20 - 

 ) 3مجموعه زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121
 روزانه 13432  دانشگاه اصفهان انگليسي زبانمترجمي  5 -  
 روزانه 13433  دانشگاه بيرجند انگليسي زبانمترجمي  12 - 
 روزانه 13434  ه تهراندانشگا انگليسي زبانمترجمي  5 - 
 روزانه 13435  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  انگليسي زبانمترجمي  3 - 
 روزانه 13436  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  انگليسي زبانمترجمي  4 - 
 روزانه 13437  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  انگليسي زبانمترجمي  12 - 
 روزانه 13438  دانشگاه فردوسي مشهد انگليسي نزبامترجمي  4 - 
 نوبت دوم 13439  دانشگاه اصفهان انگليسي زبانمترجمي  4 - 
 نوبت دوم 13440  دانشگاه بيرجند انگليسي زبانمترجمي  2 - 
 نوبت دوم 13441  دانشگاه تهران انگليسي زبانمترجمي  2 - 
 نوبت دوم 13442  كرمان -د باهنر دانشگاه شهي انگليسي زبانمترجمي  2 - 
 نوبت دوم 13443  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  انگليسي زبانمترجمي  2 - 
 نوبت دوم 13444  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  انگليسي زبانمترجمي  8 - 
 نوبت دوم 13445  دانشگاه فردوسي مشهد انگليسي زبانمترجمي  4 - 

 مجازي دولتي 13446  دانشگاه تهران انگليسي زبانمترجمي  40 - ورآموزش مح
 پرديس خودگردان 13447  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  انگليسي زبانمترجمي  12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 13448  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 پيام نور 13449  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13450  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  انگليسي زبانمترجمي  20 - 

 غيرانتفاعي 13451  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  انگليسي زبانمترجمي  15 - فقط مرد
فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 13452  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  انگليسي زبانمترجمي  15 -

 غيرانتفاعي 13453  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13454  اصفهان -نتفاعي شيخ بهايي دانشگاه غيرا انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13455  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13456  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13457  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13458  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق  انگليسي زبانمترجمي  20 - 

 غيرانتفاعي 13459  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  انگليسي زبانمترجمي  15 - فقط زن
رانتفاعيغي 13460  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  انگليسي زبانمترجمي  15 - فقط مرد  

 غيرانتفاعي 13461  موسسه غيرانتفاعي كار انگليسي زبانمترجمي  20 - محل تحصيل واحد قزوين
 غيرانتفاعي 13462  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13463  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  انگليسي زبانمترجمي  20 - 

 غيرانتفاعي 13465  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  انگليسي زبانمترجمي  15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 
 انگليسي زبانمترجمي  15 - فقط زن

دماوند (محل تحصيل واحد  -موسسه غيرانتفاعي ارشاد 
 غيرانتفاعي 13464  تهران)

 غيرانتفاعي 13466  گلپايگان -تفاعي پيام موسسه غيران انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13467  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13468  تبريز -موسسه غيرانتفاعي دانشوران  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مجموعه زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 غيرانتفاعي 13469  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13470  رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13471  قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13472  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان انگليسي زبانمترجمي  20 - 

 ) 1مجموعه زبان روسي (كد ضريب  - 1122
انهروز 13473  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان روسي 3 -    

 روزانه 13474  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان روسي 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 13475  دانشگاه تهران آموزش زبان روسي 7 - 
 نوبت دوم 13476  دانشگاه تهران آموزش زبان روسي 4 - 

 مجازي دولتي 13477  دانشگاه تهران آموزش زبان روسي 40 - آموزش محور

 ) 2وسي (كد ضريب مجموعه زبان ر - 1122
 روزانه 13478  دانشگاه تهران و ادبيات روسيزبان  5 -  
 نوبت دوم 13479  دانشگاه تهران و ادبيات روسيزبان  2 - 

 مجازي دولتي 13480  دانشگاه تهران و ادبيات روسيزبان  40 - آموزش محور

 ) 3مجموعه زبان روسي (كد ضريب  - 1122
 روزانه 13481  شگاه تربيت مدرسدان مترجمي زبان روسي 4 -  

 روزانه 13482  دانشگاه تربيت مدرس مترجمي زبان روسي 1 - فاقد خوابگاه
 نوبت دوم 13483  دانشگاه تربيت مدرس مترجمي زبان روسي 2 - 

 ) 1مجموعه زبان آلماني (كد ضريب  - 1124
 روزانه 13484  دانشگاه تهران مترجمي زبان آلماني 5 -  
 روزانه 13485  دانشگاه تهران ادبيات آلماني زبان و 5 - 
 نوبت دوم 13486  دانشگاه تهران مترجمي زبان آلماني 3 - 
 نوبت دوم 13487  دانشگاه تهران زبان و ادبيات آلماني 3 - 

 ) 2مجموعه زبان آلماني (كد ضريب  - 1124
 روزانه 13488  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش زبان آلماني 7 -  
 نوبت دوم 13489  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش زبان آلماني 1 - 

 پرديس خودگردان 13490  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش زبان آلماني 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 1مديريت جهانگردي (كد ضريب  - 1125
ردي گرايش بازاريابي جهانگرديمديريت جهانگ 7 -  محل تحصيل دانشكده مديريت تهران  روزانه 13491  دانشگاه تهران

مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 13492  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 15 -   روزانه 13493  دانشگاه سمنان

مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 13494  دانشگاه شيراز
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 8 -   روزانه 13495  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 6 -   روزانه 13496  بابلسر -دانشگاه مازندران 

محل تحصيل دانشكده مديريت تهران مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 3 -  نوبت دوم 13497  دانشگاه تهران
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 13498  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)

مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 10 -   نوبت دوم 13499  دانشگاه سمنان
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 3 -   نوبت دوم 13500  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 4 -   نوبت دوم 13501  بابلسر -دانشگاه مازندران 

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 محور

مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 40 -  مجازي دولتي 13502  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 13503  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 -   پيام نور 13504  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 -   غيرانتفاعي 13505  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي 
بازاريابي جهانگرديمديريت جهانگردي گرايش  20 -   غيرانتفاعي 13506  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 -   غيرانتفاعي 13507  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 -   غيرانتفاعي 13508  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 -   غيرانتفاعي 13509  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 -   غيرانتفاعي 13510  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز 
هانگرديمديريت جهانگردي گرايش بازاريابي ج 20 -   غيرانتفاعي 13511  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 -   غيرانتفاعي 13512  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 -   غيرانتفاعي 13513  موسسه غيرانتفاعي قشم


