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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 6مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

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

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 12014  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مديريت راهبردي فرهنگ 12 -

 نوبت دوم 12015  دانشگاه ايالم مطالعات فرهنگي 5 - 
 نوبت دوم 12016  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات فرهنگي 8 - 
 نوبت دوم 12017  دانشگاه كاشان نگيمطالعات فره 3 - 

 مجازي دولتي 12018  دانشگاه كاشان مطالعات فرهنگي 20 - آموزش محور
 مجازي دولتي 12019  دانشگاه كاشان مطالعات فرهنگي 20 - فقط زن -آموزش محور 

 پيام نور 12020  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  مطالعات فرهنگي 20 - 
 پيام نور 12021  مركز دامغان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مطالعات فرهنگي 20 - 

 غيرانتفاعي 12022  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مطالعات فرهنگي 20 - با همكاري دانشگاه تربيت مدرس
 غيرانتفاعي 12023  تهران -ويژه خواهران) دانشكده غيرانتفاعي رفاه( مطالعات فرهنگي 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12024  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  مديريت راهبردي فرهنگ 20 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 ) 7مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108
 روزانه 12025  دانشگاه تهران مطالعات جوانان 6 -  
 روزانه 12026  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  جوانان مطالعات 8 - 
 روزانه 12027  بابلسر -دانشگاه مازندران  مطالعات جوانان 5 - 
 نوبت دوم 12028  دانشگاه تهران مطالعات جوانان 5 - 
 نوبت دوم 12029  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات جوانان 4 - 
 نوبت دوم 12030  بابلسر -ه مازندران دانشگا مطالعات جوانان 3 - 
 غيرانتفاعي 12031  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مطالعات اوقات فراغت گرايش مديريت 20 - 

 ) 8مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108
 روزانه 12032  دانشگاه شيراز ايريزي توسعه منطقهبرنامه 8 -  توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 12033  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ايريزي توسعه منطقهبرنامه 12 - 
 روزانه 12034  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  توسعه محلي گرايش شهري 11 - فقط زن

 روزانه 12035  دانشگاه تهران توسعه محلي گرايش شهري 4 - 
 روزانه 12036  گاه تهراندانش توسعه محلي گرايش روستايي 4 - 
 نوبت دوم 12037  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ايريزي توسعه منطقهبرنامه 8 - 

 نوبت دوم 12038  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  توسعه محلي گرايش شهري 5 - فقط زن
 نوبت دوم 12039  دانشگاه تهران توسعه محلي گرايش شهري 4 - 
 نوبت دوم 12040  دانشگاه تهران وسعه محلي گرايش روستاييت 4 - 

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 12041  دانشگاه شيراز ايريزي توسعه منطقهبرنامه 8 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 توسعه محلي گرايش شهري 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 12042  صرفاوروديهاي امسال درتهران) البرزكرج

 غيرانتفاعي 12043  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  گردشگري مذهبي 20 - 
 غيرانتفاعي 12044  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  گردشگري مذهبي 20 - 
 غيرانتفاعي 12045  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  گردشگري مذهبي 20 - 

 ) 9مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108
 روزانه 12046  دانشگاه تهران ريزي گردشگريبرنامه 4 -  
 نوبت دوم 12047  دانشگاه تهران ريزي گردشگريبرنامه 4 - 
 غيرانتفاعي 12048  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  ريزي گردشگريبرنامه 20 - 

 ) 10موعه علوم اجتماعي (كد ضريب مج - 1108
 روزانه 12049  دانشگاه تهران دانش اجتماعي مسلمين 5 -  

 روزانه 12050  تهران -دانشگاه شاهد  دانش اجتماعي مسلمين 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 12051  دانشگاه تهران دانش اجتماعي مسلمين 4 - 

 نوبت دوم 12052  تهران -دانشگاه شاهد  جتماعي مسلميندانش ا 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12053  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  دانش اجتماعي مسلمين 20 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 ) 11مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108
هروزان 12054  دانشگاه تهران فلسفه علوم اجتماعي 6 -    
 نوبت دوم 12055  دانشگاه تهران فلسفه علوم اجتماعي 4 - 

 غيرانتفاعي 12056  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  فلسفه علوم اجتماعي 20 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 ) 1هاي باستاني ايران (كد ضريب زبان - 1109
 روزانه 12057  همدان -سينا دانشگاه بوعلي  هاي باستاني ايرانزبان 3 -  
 روزانه 12058  دانشگاه تبريز هاي باستاني ايرانزبان 7 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1هاي باستاني ايران (كد ضريب زبان - 1109ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 12059  دانشگاه تهران هاي باستاني ايرانزبان 7 - 
 روزانه 12060  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاي باستاني ايرانزبان 12 - 
 روزانه 12061  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي باستاني ايرانزبان 6 - 

 روزانه 12062  اه شيرازدانشگ هاي باستاني ايرانزبان 12 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 12063  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  هاي باستاني ايرانزبان 7 - 
 روزانه 12064  ايرانشهر -دانشگاه واليت  هاي باستاني ايرانزبان 10 - 
 نوبت دوم 12065  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاي باستاني ايرانزبان 1 - 
 نوبت دوم 12066  دانشگاه تبريز ايران هاي باستانيزبان 5 - 
 نوبت دوم 12067  دانشگاه تهران هاي باستاني ايرانزبان 4 - 
 نوبت دوم 12068  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاي باستاني ايرانزبان 6 - 
 نوبت دوم 12069  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي باستاني ايرانزبان 1 - 
 نوبت دوم 12070  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ني ايرانهاي باستازبان 4 - 
 نوبت دوم 12071  ايرانشهر -دانشگاه واليت  هاي باستاني ايرانزبان 5 - 

 پرديس خودگردان 12072  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي باستاني ايرانزبان 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  -چه توضيحات در انتهاي دفتر

 پرديس خودگردان 12073  دانشگاه شيراز هاي باستاني ايرانزبان 6 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 1شناسي (كد ضريب مجموعه زبان - 1110
 روزانه 12074  دانشگاه اصفهان همگانيشناسي زبان 4 -  

 روزانه 12075  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  همگانيشناسي زبان 10 - فقط زن
فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   همگانيشناسي زبان 10 -

تهران (محل  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 روزانه 12076  تحصيل شعبه اروميه)

 روزانه 12077  دانشگاه ايالم همگانيشناسي زبان 5 - 
 روزانه 12078  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  همگانيشناسي زبان 6 - 
 روزانه 12079  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  همگانيشناسي زبان 6 - 
 روزانه 12080  دانشگاه بيرجند همگانيشناسي زبان 12 - 
 روزانه 12081  دانشگاه تربيت مدرس همگانيشناسي زبان 3 - 

 روزانه 12082  تربيت مدرس دانشگاه همگانيشناسي زبان 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 12083  دانشگاه تهران همگانيشناسي زبان 8 - 
 روزانه 12084  دانشگاه جهرم همگانيشناسي زبان 6 - 
 روزانه 12085  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار همگانيشناسي زبان 9 - 
 روزانه 12086  كرمانشاه -دانشگاه رازي  همگانيشناسي زبان 8 - 
 روزانه 12087  دانشگاه سمنان همگانيشناسي زبان 15 - 
 روزانه 12088  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  همگانيشناسي زبان 8 - 
 روزانه 12089  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  همگانيشناسي زبان 6 - 

 روزانه 12090  زدانشگاه شيرا همگانيشناسي زبان 12 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 12091  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  همگانيشناسي زبان 8 - 
 روزانه 12092  دانشگاه فردوسي مشهد همگانيشناسي زبان 8 - 
 روزانه 12093  سنندج -دانشگاه كردستان  همگانيشناسي زبان 19 - 
 روزانه 12094  رشت -دانشگاه گيالن  همگانيشناسي زبان 7 - 
 روزانه 12095  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  همگانيشناسي زبان 10 - 
 روزانه 12096  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  همگانيشناسي زبان 13 - 
 روزانه 12097  دانشگاه ياسوج همگانيشناسي زبان 6 - 
 نوبت دوم 12098  دانشگاه اصفهان همگانيشناسي زبان 2 - 

 نوبت دوم 12099  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  همگانيشناسي زبان 5 - زن فقط
فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   همگانيشناسي زبان 5 -

تهران (محل  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 نوبت دوم 12100  تحصيل شعبه اروميه)

 نوبت دوم 12101  المدانشگاه اي همگانيشناسي زبان 3 - 
 نوبت دوم 12102  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  همگانيشناسي زبان 3 - 
 نوبت دوم 12103  دانشگاه بيرجند همگانيشناسي زبان 4 - 
 نوبت دوم 12104  دانشگاه تهران همگانيشناسي زبان 4 - 
 نوبت دوم 12105  دانشگاه جهرم همگانيشناسي زبان 3 - 
 نوبت دوم 12106  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار همگانيشناسي انزب 6 - 
 نوبت دوم 12107  دانشگاه سمنان همگانيشناسي زبان 5 - 
 نوبت دوم 12108  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  همگانيشناسي زبان 4 - 
ومنوبت د 12109  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  همگانيشناسي زبان 1 -   
 نوبت دوم 12110  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  همگانيشناسي زبان 4 - 
 نوبت دوم 12111  دانشگاه فردوسي مشهد همگانيشناسي زبان 4 - 
 نوبت دوم 12112  رشت -دانشگاه گيالن  همگانيشناسي زبان 3 - 
وبت دومن 12113  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  همگانيشناسي زبان 5 -   


