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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

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

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 - 1 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 نوبت دوم 10835  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سنجش از دور
 نوبت دوم 10836  دانشگاه تبريز

 - 4 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 جش از دورگرايش سن
 نوبت دوم 10837  دانشگاه تهران

 - 1 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سنجش از دور
 نوبت دوم 10838  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 5 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سنجش از دور
 نوبت دوم 10839  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 2 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سنجش از دور
 نوبت دوم 10840  دانشگاه يزد

 25 - آموزش محور
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 مجازي دولتي 10841  دانشگاه تهران

 25 - آموزش محور
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 رايش سنجش از دورگ
 مجازي دولتي 10842  دانشگاه تهران

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - 5 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 پرديس خودگردان 10843  دانشگاه تبريز

 - 3 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 عات جغرافياييگرايش سيستم اطال
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 10844  خودگردان واقع در كرج)

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 پرديس خودگردان 10845  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

تبريز تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل - 5 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سنجش از دور
 پرديس خودگردان 10846  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع 
 3 - در تهران

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 
 گرايش سنجش از دور

 پرديس خودگردان 10847  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سنجش از دور
 پرديس خودگردان 10848  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 20 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 غيرانتفاعي 10849  آمل -ان هراز موسسه غيرانتفاعي آب

 - 20 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سنجش از دور
 غيرانتفاعي 10850  آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز 

 ) 1مجموعه زبان عربي (كد ضريب  - 1104
 روزانه 10851  دانشگاه اراك ادبيات عربي 12 -  
 روزانه 10852  اندانشگاه اصفه ادبيات عربي 7 - 

 روزانه 10853  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ادبيات عربي 17 - فقط زن
 روزانه 10854  دانشگاه ايالم ادبيات عربي 16 - 
 روزانه 10855  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  ادبيات عربي 9 - 
 روزانه 10856  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  ادبيات عربي 10 - 
 روزانه 10857  دانشگاه بيرجند ادبيات عربي 14 - 
 روزانه 10858  دانشگاه تربيت مدرس ادبيات عربي 5 - 

 روزانه 10859  دانشگاه تربيت مدرس ادبيات عربي 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 10860  دانشگاه تهران ادبيات عربي 11 - 

 روزانه 10861  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) بيات عربياد 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 10862  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  ادبيات عربي 15 - 
 روزانه 10863  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  ادبيات عربي 20 - 
 روزانه 10864  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ادبيات عربي 15 - 
 روزانه 10865  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ادبيات عربي 10 - 
 روزانه 10866  دانشگاه زابل ادبيات عربي 10 - 
 روزانه 10867  دانشگاه سمنان ادبيات عربي 8 - 
 روزانه 10868  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ادبيات عربي 20 - 
 روزانه 10869  انتهر -دانشگاه شهيد بهشتي  ادبيات عربي 9 - 
 روزانه 10870  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  ادبيات عربي 10 - 
 روزانه 10871  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  ادبيات عربي 13 - 

 روزانه 10872  دانشگاه شيراز ادبيات عربي 13 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 10873  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ادبيات عربي 18 - 
 روزانه 10874  دانشگاه فردوسي مشهد ادبيات عربي 4 - 

 روزانه 10875  دانشگاه قم ادبيات عربي 10 - فقط مرد
 روزانه 10876  دانشگاه قم ادبيات عربي 10 - فقط زن
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه زبان عربي (كد ضريب  - 1104ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  ايشعنوان رشته / گر نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

محل تحصيل پرديس  -فقط زن 
 روزانه 10877  دانشگاه كاشان ادبيات عربي 6 - خواهران

 روزانه 10878  دانشگاه كاشان ادبيات عربي 6 - 
وزانهر 10879  سنندج -دانشگاه كردستان  ادبيات عربي 20 -   

 روزانه 10880  بجنورد -دانشگاه كوثر (ويژه خواهران)  ادبيات عربي 20 - فقط زن
 روزانه 10881  رشت -دانشگاه گيالن  ادبيات عربي 15 - 
 روزانه 10882  خرم آباد -دانشگاه لرستان  ادبيات عربي 13 - 
 روزانه 10883  بابلسر -دانشگاه مازندران  ادبيات عربي 20 - 
 روزانه 10884  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ادبيات عربي 15 - 
 روزانه 10885  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  ادبيات عربي 14 - 
 روزانه 10886  دانشگاه يزد ادبيات عربي 17 - 
 نوبت دوم 10887  دانشگاه اراك ادبيات عربي 6 - 
 نوبت دوم 10888  دانشگاه اصفهان ادبيات عربي 4 - 

 نوبت دوم 10889  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ادبيات عربي 4 - فقط زن
 نوبت دوم 10890  دانشگاه ايالم ادبيات عربي 4 - 
 نوبت دوم 10891  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  ادبيات عربي 3 - 
بت دومنو 10892  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  ادبيات عربي 2 -   
 نوبت دوم 10893  دانشگاه بيرجند ادبيات عربي 2 - 
 نوبت دوم 10894  دانشگاه تهران ادبيات عربي 5 - 

 نوبت دوم 10895  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) ادبيات عربي 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
دومنوبت  10896  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  ادبيات عربي 6 -   
 نوبت دوم 10897  دانشگاه زابل ادبيات عربي 5 - 
 نوبت دوم 10898  دانشگاه سمنان ادبيات عربي 7 - 
 نوبت دوم 10899  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ادبيات عربي 10 - 
 نوبت دوم 10900  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ادبيات عربي 1 - 
 نوبت دوم 10901  تبريز -مدني آذربايجان  دانشگاه شهيد ادبيات عربي 4 - 
 نوبت دوم 10902  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ادبيات عربي 12 - 
 نوبت دوم 10903  دانشگاه فردوسي مشهد ادبيات عربي 1 - 

محل تحصيل پرديس  -فقط زن 
 نوبت دوم 10904  دانشگاه كاشان ادبيات عربي 3 - خواهران

 نوبت دوم 10905  نشگاه كاشاندا ادبيات عربي 3 - 
 نوبت دوم 10906  رشت -دانشگاه گيالن  ادبيات عربي 15 - 
 نوبت دوم 10907  بابلسر -دانشگاه مازندران  ادبيات عربي 13 - 
 نوبت دوم 10908  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ادبيات عربي 5 - 
 نوبت دوم 10909  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  ادبيات عربي 7 - 
 نوبت دوم 10910  دانشگاه يزد ادبيات عربي 6 - 

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 محور

 مجازي دولتي 10911  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) ادبيات عربي 40 -

 ادبيات عربي 5 - 
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 10912  خودگردان واقع در كرج)

 پرديس خودگردان 10913  دانشگاه سمنان ادبيات عربي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 10914  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ادبيات عربي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 10915  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ربيادبيات ع 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 10916  دانشگاه شيراز ادبيات عربي 5 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

ردانپرديس خودگ 10917  بابلسر -دانشگاه مازندران  ادبيات عربي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پيام نور 10918  مركز مهاباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10919  مركز شهرضا -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10920  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10921  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  ت عربيادبيا 20 - 
 پيام نور 10922  مركز آباده -دانشگاه پيام نور استان فارس  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10923  مركز نور آباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10924  مركز قم -ور استان قم دانشگاه پيام ن ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10925  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10926  مركز جوانرود -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10927  مانشاهمركز كر -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10928  مركز بندر تركمن -دانشگاه پيام نور استان گلستان  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10929  مركز ميبد -دانشگاه پيام نور استان يزد  ادبيات عربي 20 - 

 مجازي پيام نور 10930  دمركز مهابا -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10931  مركز شهرضا -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه زبان عربي (كد ضريب  - 1104ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  صيلتح
دوم  اول

 مجازي پيام نور 10932  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10933  مركز آباده -دانشگاه پيام نور استان فارس  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10934  مركز نور آباد ممسني -ور استان فارس دانشگاه پيام ن ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10935  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10936  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10937  مركز جوانرود -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  بيات عربياد 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10938  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10939  مركز بندر تركمن -دانشگاه پيام نور استان گلستان  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10940  مركز ميبد -دانشگاه پيام نور استان يزد  ادبيات عربي 40 - آموزش محور

 - 15  غيرانتفاعي  10941  اهواز -دانشگاه غيرانتفاعي امير المومنين(ع)  ادبيات عربي
 غيرانتفاعي 10942 حد قم)دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل وا ادبيات عربي 20 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 26518  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب   زبان و ادبيات عربي 15 -  توضيحات در انتهاي دفترچه

 ) 2مجموعه زبان عربي (كد ضريب  - 1104
 روزانه 10943  دانشگاه اصفهان مترجمي زبان عربي 5 -  

 روزانه 10944  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مترجمي زبان عربي - 15 فقط زن
 روزانه 10945  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مترجمي زبان عربي 7 - 
 روزانه 10946  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مترجمي زبان عربي 10 - 
 روزانه 10947  دانشگاه تهران مترجمي زبان عربي 11 - 

 روزانه 10948  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) ن عربيمترجمي زبا 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 10949  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مترجمي زبان عربي 15 - 
 روزانه 10950  دانشگاه دامغان مترجمي زبان عربي 10 - 
 روزانه 10951  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مترجمي زبان عربي 10 - 
 روزانه 10952  دانشگاه سمنان بان عربيمترجمي ز 8 - 
 روزانه 10953  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مترجمي زبان عربي 11 - 
 روزانه 10954  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مترجمي زبان عربي 14 - 
 روزانه 10955  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مترجمي زبان عربي 15 - 
 روزانه 10956  دانشگاه فردوسي مشهد ان عربيمترجمي زب 4 - 

 روزانه 10957  دانشگاه قم مترجمي زبان عربي 10 - فقط زن
 روزانه 10958  دانشگاه قم مترجمي زبان عربي 10 - فقط مرد

 روزانه 10959  دانشگاه كاشان مترجمي زبان عربي 6 - 
 روزانه 10960  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مترجمي زبان عربي 15 - 
 نوبت دوم 10961  دانشگاه اصفهان مترجمي زبان عربي 2 - 

 نوبت دوم 10962  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مترجمي زبان عربي - 6 فقط زن
 نوبت دوم 10963  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مترجمي زبان عربي 3 - 
 نوبت دوم 10964  قزوين -امام خميني (ره ) دانشگاه بين المللي  مترجمي زبان عربي 2 - 
 نوبت دوم 10965  دانشگاه تهران مترجمي زبان عربي 5 - 

 نوبت دوم 10966  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مترجمي زبان عربي 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 10967  دانشگاه سمنان مترجمي زبان عربي 7 - 
 نوبت دوم 10968  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رجمي زبان عربيمت 4 - 
 نوبت دوم 10969  دانشگاه فردوسي مشهد مترجمي زبان عربي 2 - 
 نوبت دوم 10970  دانشگاه كاشان مترجمي زبان عربي 3 - 
 نوبت دوم 10971  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مترجمي زبان عربي 5 - 

 ) 3عه زبان عربي (كد ضريب مجمو - 1104
 روزانه 10972  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان عربي 5 -  

 روزانه 10973  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان عربي 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 10974  دانشگاه شيراز آموزش زبان عربي 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 10975  دانشگاه شيراز آموزش زبان عربي 5 - پرديس خودگردان دانشگاهتحصيل 

 ) 1مجموعه علوم اقتصادي (كد ضريب  - 1105

  - 8 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 روزانه 10976  دانشگاه اروميه

 14 - فقط زن
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 روزانه 10977  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 5 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 روزانه 10978  دانشگاه ايالم

 - 8 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 روزانه 10979  دانشگاه بجنورد


