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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2شناسي گياهي (كد ضريب زيست - 1213ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 19076  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 4 - 
 نوبت دوم 19077  دانشگاه ياسوج شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 3 - 
 شناسيايش سيستماتيك و بومشناسي گياهي گرزيست 3 - 

تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 
 پرديس خودگردان 19078  خودگردان واقع در كرج)

 پرديس خودگردان 19079  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 19080  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسيي گياهي گرايش سيستماتيك و بومشناسزيست 8 - 
 پيام نور 19081  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 8 - 
 پيام نور 19082  مركز ساري -شگاه پيام نور استان مازندران دان شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 8 - 

 ) 3شناسي گياهي (كد ضريب زيست - 1213
 روزانه 19083  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 5 -  
 روزانه 19084  دانشگاه تبريز شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 9 - 
 روزانه 19085  دانشگاه تربيت مدرس شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيستزي 3 - 

 روزانه 19086  دانشگاه تربيت مدرس شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 19087  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 5 - 
 روزانه 19088  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 3 - 
 روزانه 19089  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 6 - 
 نوبت دوم 19090  دانشگاه تبريز شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 6 - 
 نوبت دوم 19091  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيتزيس 1 - 
 نوبت دوم 19092  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 1 - 
 نوبت دوم 19093  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 2 - 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 19094  دانشگاه تبريز شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 9 -

 شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 1 - 
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 

دانپرديس خودگر 19095  خودگردان واقع در كرج)  

 پيام نور 19096  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 - 
 پيام نور 19097  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 8 - 
 پيام نور 19098  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  ينيشناسي گياهي گرايش سلولي و تكوزيست 8 - 
 پيام نور 19099  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 - 
اعيغيرانتف 19100  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 20 -   

 ) 1شناسي جانوري (كد ضريب زيست - 1214
 روزانه 19101  دانشگاه اراك شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 5 -  
 روزانه 19102  دانشگاه اروميه شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 9 - 
 روزانه 19103  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 7 - 
 روزانه 19104  دانشگاه تبريز شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 7 - 
 روزانه 19105  دانشگاه تهران شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 
 روزانه 19106  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 روزانه 19107  دانشگاه دامغان ش فيزيولوژيشناسي جانوري گرايزيست 9 - 
 روزانه 19108  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 

 روزانه 19109  تهران -دانشگاه شاهد  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 19110  شگاه شهركرددان شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 روزانه 19111  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 9 - 
 روزانه 19112  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 

 روزانه 19113  شيراز دانشگاه شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 8 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 19114  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 9 - 
 روزانه 19115  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 روزانه 19116  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 3 - 
 روزانه 19117  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 8 - 
 روزانه 19118  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 نوبت دوم 19119  دانشگاه اراك شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 نوبت دوم 19120  دانشگاه اروميه وژيشناسي جانوري گرايش فيزيولزيست 3 - 
 نوبت دوم 19121  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 نوبت دوم 19122  دانشگاه تبريز شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 
 نوبت دوم 19123  دانشگاه تهران شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 نوبت دوم 19124  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 

 نوبت دوم 19125  تهران -دانشگاه شاهد  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 19126  نكرما -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 نوبت دوم 19127  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 1 - 
 نوبت دوم 19128  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 1 - 
 نوبت دوم 19129  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 1 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1شناسي جانوري (كد ضريب زيست - 1214مه ادا
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 19130  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 پرديس خودگردان 19131  دانشگاه اروميه شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 9 - يل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحص

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 19132  دانشگاه تبريز شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 7 -

 شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
تهران (محل تحصيل پرديس  -شگاه خوارزمي دان

 پرديس خودگردان 19133  خودگردان واقع در كرج)

 پرديس خودگردان 19134  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 19135  تهران شرق -ر استان تهران دانشگاه پيام نو شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 8 - 
 پيام نور 19136  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 پيام نور 19137  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 8 - 

 ) 2جانوري (كد ضريب  شناسيزيست - 1214
 روزانه 19138  دانشگاه اراك شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 5 -  
 روزانه 19139  دانشگاه تهران شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 3 - 
 روزانه 19140  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 11 - 
 روزانه 19141  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكتزيس 10 - 
 روزانه 19142  دانشگاه زنجان شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 13 - 
 روزانه 19143  دانشگاه شهركرد شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 9 - 
 روزانه 19144  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 8 - 
 روزانه 19145  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 6 - 
 روزانه 19146  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 3 - 

 روزانه 19147  دانشگاه شيراز ايش بيوسيستماتيكشناسي جانوري گرزيست 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 19148  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 7 - 
 روزانه 19149  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 7 - 
 روزانه 19150  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 6 - 
 روزانه 19151  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 2 - 
 روزانه 19152  دانشگاه ياسوج شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 6 - 
 نوبت دوم 19153  دانشگاه اراك شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 2 - 
 نوبت دوم 19154  دانشگاه تهران سي جانوري گرايش بيوسيستماتيكشنازيست 2 - 
 نوبت دوم 19155  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 3 - 
 نوبت دوم 19156  دانشگاه زنجان شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 2 - 
 نوبت دوم 19157  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اتيكشناسي جانوري گرايش بيوسيستمزيست 2 - 
 نوبت دوم 19158  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 1 - 
 نوبت دوم 19159  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 1 - 
 نوبت دوم 19160  گرگان -شگاه گلستان دان شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 2 - 
 نوبت دوم 19161  دانشگاه ياسوج شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 3 - 

 پرديس خودگردان 19162  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 19163  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  ايش بيوسيستماتيكشناسي جانوري گرزيست 8 - 
 پيام نور 19164  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 8 - 

 ) 3شناسي جانوري (كد ضريب زيست - 1214
 روزانه 19165  دانشگاه اراك شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 -  
 روزانه 19166  دانشگاه اردكان شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 12 - 
 روزانه 19167  دانشگاه اروميه شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 6 - 
 روزانه 19168  دانشگاه تهران شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 4 - 
 روزانه 19169  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيتزيس 11 - 
 روزانه 19170  دانشگاه دامغان شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 9 - 
 روزانه 19171  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 3 - 
 روزانه 19172  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيتزيس 6 - 
 روزانه 19173  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 6 - 
 روزانه 19174  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 8 - 
 روزانه 19175  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 - 
 نوبت دوم 19176  دانشگاه اراك شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 3 - 
 نوبت دوم 19177  دانشگاه اردكان شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 3 - 
 نوبت دوم 19178  دانشگاه اروميه ولي و تكوينيشناسي جانوري گرايش سلزيست 2 - 
 نوبت دوم 19179  دانشگاه تهران شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 1 - 
 نوبت دوم 19180  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 3 - 
 نوبت دوم 19181  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  كوينيشناسي جانوري گرايش سلولي و تزيست 1 - 
 نوبت دوم 19182  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 1 - 
 شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 2 - 

تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 
ودگردانپرديس خ 19183  خودگردان واقع در كرج)  
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3شناسي جانوري (كد ضريب زيست - 1214ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 پرديس خودگردان 19184  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 19185  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 8 - 
 پيام نور 19186  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 8 - 
 پيام نور 19187  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 - 
 پيام نور 19188  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 8 - 

 غيرانتفاعي 19189  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  گرايش سلولي و تكويني شناسي جانوريزيست 10 - با همكاري پژوهشگاه رويان
 غيرانتفاعي 19190  خرمشهر -موسسه غيرانتفاعي اروندان  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 20 - 

 ) 1زيست (كد ضريب مجموعه علوم محيط - 1215
 روزانه 19191  بوشهر - دانشگاه خليج فارس زيست دريامحيط 12 -  
 روزانه 19192  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار زيست دريامحيط 10 - 
 روزانه 19193  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر زيست دريامحيط 9 - 
 روزانه 19194  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  زيست دريامحيط 10 - 
 نوبت دوم 19195  بوشهر -خليج فارس دانشگاه  زيست دريامحيط 4 - 
 نوبت دوم 19196  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار زيست دريامحيط 10 - 
 نوبت دوم 19197  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  زيست دريامحيط 5 - 

 ) 2زيست (كد ضريب مجموعه علوم محيط - 1215
 روزانه 19198  دانشگاه اروميه علوم محيط زيست 6 -  

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 روزانه 19199  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  علوم محيط زيست 14 - در وزارت آموزش و پرورش

محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران  روزانه 19200  دانشگاه تهران علوم محيط زيست 5 -
 روزانه 19201  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  علوم محيط زيست 6 - 
 روزانه 19202  دانشگاه زنجان علوم محيط زيست 20 - 
 روزانه 19203  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم محيط زيست 14 - 
 نوبت دوم 19204  دانشگاه اروميه علوم محيط زيست 2 - 
 نوبت دوم 19205  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  علوم محيط زيست 14 - 

محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران  نوبت دوم 19206  دانشگاه تهران علوم محيط زيست 3 -
 نوبت دوم 19207  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  علوم محيط زيست 2 - 
 نوبت دوم 19208  دانشگاه زنجان علوم محيط زيست 2 - 
 نوبت دوم 19209  بابلسر -زندران دانشگاه ما علوم محيط زيست 1 - 
 علوم محيط زيست 2 - 

تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 
 پرديس خودگردان 19210  خودگردان واقع در كرج)

 ) 1شناسي دريا (كد ضريب زيست - 1216

 شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 6 -  
 دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع

 روزانه 19211  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 1 - فاقد خوابگاه
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 

 روزانه 19212  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)
 روزانه 19213  دريايي چابهار دانشگاه دريانوردي و علوم شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 10 - 
 روزانه 19214  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 7 - 
 روزانه 19215  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 8 - 
 روزانه 19216  دانشگاه گنبد شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 10 - 
 روزانه 19217  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 12 - 
 روزانه 19218  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 6 - 
 شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 2 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 نوبت دوم 19219  و علوم دريايي شهرستان نور) طبيعي

 نوبت دوم 19220  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 10 - 
 نوبت دوم 19221  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 1 - 
 نوبت دوم 19222  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  ن درياشناسي دريا گرايش جانورازيست 2 - 
 شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 6 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 پرديس خودگردان 19223  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 پرديس خودگردان 19224  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  دريا شناسي دريا گرايش جانورانزيست 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19225  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 2شناسي دريا (كد ضريب زيست - 1216
 روزانه 19226  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار دريا شناسيشناسي دريا گرايش بومزيست 10 -  
 روزانه 19227  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شناسي درياشناسي دريا گرايش بومزيست 8 - 
 روزانه 19228  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي درياشناسي دريا گرايش بومزيست 18 - 
 روزانه 19229  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي دريايش بومشناسي دريا گرازيست 6 - 
 نوبت دوم 19230  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار شناسي درياشناسي دريا گرايش بومزيست 10 - 
 نوبت دوم 19231  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي درياشناسي دريا گرايش بومزيست 4 - 
 نوبت دوم 19232  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي درياي دريا گرايش بومشناسزيست 2 - 


