
 
 

 95  

 

  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2شناسي (كد ضريب مجموعه علم اطالعات و دانش - 1119
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 13193  دانشگاه تبريز سنجيعلم 8 -  
 روزانه 13194  تهران -دانشگاه شاهد  سنجيعلم 8 - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 13195  دانشگاه شيراز سنجيعلم 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13196  دانشگاه يزد سنجيعلم 8 - 
 نوبت دوم 13197  دانشگاه تبريز سنجيعلم 6 - 

 نوبت دوم 13198  تهران -دانشگاه شاهد  سنجيعلم 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 13199  دانشگاه يزد سنجيعلم 3 - 

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 13200  تهران -دانشگاه شاهد  سنجيعلم 8 - پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 3شناسي (كد ضريب مجموعه علم اطالعات و دانش - 1119
 روزانه 13201  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مطالعات آرشيوي - 10  فقط زن
 نوبت دوم 13202  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مطالعات آرشيوي - 4 فقط زن

 ) 1سه (كد ضريب مجموعه زبان فران - 1120
 روزانه 13203  دانشگاه اصفهان فرانسهآموزش زبان  4 -  
 روزانه 13204  دانشگاه تبريز فرانسهآموزش زبان  8 - 
 روزانه 13205  دانشگاه تربيت مدرس فرانسهآموزش زبان  4 - 

 روزانه 13206  دانشگاه تربيت مدرس فرانسهآموزش زبان  1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 13207  دانشگاه تهران فرانسهآموزش زبان  5 - 
 روزانه 13208  دانشگاه اصفهان فرانسهو ادبيات زبان  7 - 
 روزانه 13209  دانشگاه تبريز فرانسهو ادبيات زبان  10 - 
 روزانه 13210  دانشگاه تهران فرانسهو ادبيات زبان  5 - 
 روزانه 13211  سبزوار -يم سبزواري دانشگاه حك فرانسهو ادبيات زبان  9 - 
 روزانه 13212  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فرانسهو ادبيات زبان  8 - 
 روزانه 13213  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  فرانسهو ادبيات زبان  15 - 
 روزانه 13214  دانشگاه فردوسي مشهد فرانسهو ادبيات زبان  7 - 
 نوبت دوم 13215  دانشگاه اصفهان نسهفراآموزش زبان  2 - 
 نوبت دوم 13216  دانشگاه تبريز فرانسهآموزش زبان  5 - 
 نوبت دوم 13217  دانشگاه تربيت مدرس فرانسهآموزش زبان  1 - 
 نوبت دوم 13218  دانشگاه تهران فرانسهآموزش زبان  2 - 
بت دومنو 13219  دانشگاه اصفهان فرانسهو ادبيات زبان  4 -   
 نوبت دوم 13220  دانشگاه تبريز فرانسهو ادبيات زبان  7 - 
 نوبت دوم 13221  دانشگاه تهران فرانسهو ادبيات زبان  2 - 
 نوبت دوم 13222  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  فرانسهو ادبيات زبان  2 - 
 نوبت دوم 13223  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فرانسهو ادبيات زبان  1 - 
 نوبت دوم 13224  دانشگاه فردوسي مشهد فرانسهو ادبيات زبان  1 - 

 مجازي دولتي 13225  دانشگاه تهران فرانسهآموزش زبان  40 - آموزش محور
 فرانسهآموزش زبان  5 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
ديس خودگردانپر 13226  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)  

 پرديس خودگردان 13227  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فرانسهو ادبيات زبان  8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 2مجموعه زبان فرانسه (كد ضريب  - 1120
 روزانه 13228  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فرانسهمترجمي زبان  13 -  فقط زن

 روزانه 13229  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فرانسهترجمي زبان م 8 - 
 روزانه 13230  دانشگاه تربيت مدرس فرانسهمترجمي زبان  4 - 

 روزانه 13231  دانشگاه تربيت مدرس فرانسهمترجمي زبان  1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 13232  دانشگاه تهران فرانسهمترجمي زبان  5 - 
 روزانه 13233  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فرانسهزبان  مترجمي 8 - 
 روزانه 13234  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فرانسهمترجمي زبان  12 - 
 روزانه 13235  دانشگاه فردوسي مشهد فرانسهمترجمي زبان  7 - 

 نوبت دوم 13236  هرانت -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فرانسهمترجمي زبان  5 - فقط زن
 نوبت دوم 13237  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فرانسهمترجمي زبان  2 - 
 نوبت دوم 13238  دانشگاه تربيت مدرس فرانسهمترجمي زبان  1 - 
 نوبت دوم 13239  دانشگاه تهران فرانسهمترجمي زبان  2 - 
 نوبت دوم 13240  رانته -دانشگاه شهيد بهشتي  فرانسهمترجمي زبان  1 - 
 نوبت دوم 13241  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فرانسهمترجمي زبان  8 - 
 نوبت دوم 13242  دانشگاه فردوسي مشهد فرانسهمترجمي زبان  1 - 

ردانپرديس خودگ 13243  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فرانسهمترجمي زبان  8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  


