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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه فوتونيك (كد ضريب  - 1205ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن 
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع 

ايط علمي الزم (درج شده در و شر
سايت دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به 

استخدام وزارت دفاع و پشتيباني 
شرايط  -نيروهاي مسلح در خواهند آمد 

 در انتهاي دفترچه

 روزانه 17974  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) مهندسي الكترواپتيك گرايش ليزر 7 -

در صورت دارا بودن پذيرفته شدگان 
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع 

و شرايط علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به 

استخدام وزارت دفاع و پشتيباني 
شرايط  -نيروهاي مسلح در خواهند آمد 

 در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 17975  ك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان)دانشگاه صنعتي مال مهندسي الكترواپتيك گرايش اپتوالكترونيك 7 -

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن 
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع 

و شرايط علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به 

استخدام وزارت دفاع و پشتيباني 
شرايط  -نيروهاي مسلح در خواهند آمد 

 فترچهدر انتهاي د

 نوبت دوم 17976  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) مهندسي الكترواپتيك گرايش ليزر 7 -

 ) 1شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206
 روزانه 17977  دانشگاه اصفهان شناسي سلولي و مولكوليزيست 4 -  
 روزانه 17978  دانشگاه تبريز شناسي سلولي و مولكوليزيست 8 - 
 روزانه 17979  دانشگاه تهران شناسي سلولي و مولكوليزيست 5 - 

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

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 17980  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  شناسي سلولي و مولكوليزيست 15 -

 روزانه 17981  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شناسي سلولي و مولكوليزيست 12 - 
 روزانه 17982  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسي سلولي و مولكوليزيست 3 - 
 روزانه 17983  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي سلولي و مولكوليزيست 6 - 
 روزانه 17984  كرمانشاه -دانشگاه رازي  و مولكوليشناسي سلولي زيست 5 - 
 روزانه 17985  دانشگاه شهركرد شناسي سلولي و مولكوليزيست 7 - 
 روزانه 17986  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي سلولي و مولكوليزيست 20 - 

 روزانه 17987  شيرازدانشگاه  شناسي سلولي و مولكوليزيست 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 17988  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي سلولي و مولكوليزيست 6 - 
 روزانه 17989  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي سلولي و مولكوليزيست 10 - 
 روزانه 17990  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسي سلولي و مولكوليزيست 6 - 
 روزانه 17991  بابلسر -دانشگاه مازندران  سي سلولي و مولكوليشنازيست 4 - 
 روزانه 17992  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي سلولي و مولكوليزيست 12 - 
 روزانه 17993  دانشگاه تهران فنّاوريزيست 8 - 
 روزانه 17994  دانشگاه اصفهان ريززيست فناوري 4 - 
 روزانه 17995  اه تربيت مدرسدانشگ ريززيست فناوري 5 - 

 روزانه 17996  دانشگاه تربيت مدرس ريززيست فناوري 2 - فاقد خوابگاه
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  روزانه 17997  دانشگاه تهران ريززيست فناوري 7 -

 روزانه 17998  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريززيست فناوري 9 - 
 روزانه 17999  دانشگاه تهران تيانسان شناسي زيس 4 - 
 نوبت دوم 18000  دانشگاه اصفهان شناسي سلولي و مولكوليزيست 1 - 
 نوبت دوم 18001  دانشگاه تبريز شناسي سلولي و مولكوليزيست 5 - 
 نوبت دوم 18002  دانشگاه تهران شناسي سلولي و مولكوليزيست 2 - 
 نوبت دوم 18003  سبزوار -ه حكيم سبزواري دانشگا شناسي سلولي و مولكوليزيست 3 - 
 نوبت دوم 18004  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسي سلولي و مولكوليزيست 3 - 
 نوبت دوم 18005  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي سلولي و مولكوليزيست 2 - 
 نوبت دوم 18006  تبريز -ايجان دانشگاه شهيد مدني آذرب شناسي سلولي و مولكوليزيست 6 - 
 نوبت دوم 18007  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي سلولي و مولكوليزيست 2 - 
 نوبت دوم 18008  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي سلولي و مولكوليزيست 1 - 
ومنوبت د 18009  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي سلولي و مولكوليزيست 2 -   
 نوبت دوم 18010  دانشگاه تهران فنّاوريزيست 4 - 
 نوبت دوم 18011  دانشگاه اصفهان ريززيست فناوري 2 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  نوبت دوم 18012  دانشگاه تهران ريززيست فناوري 4 -
 نوبت دوم 18013  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريززيست فناوري 1 - 
 نوبت دوم 18014  دانشگاه تهران انسان شناسي زيستي 1 - 

تبريز ان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگرد  پرديس خودگردان 18015  دانشگاه تبريز شناسي سلولي و مولكوليزيست 8 -
 شناسي سلولي و مولكوليزيست 3 - 

تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 
 پرديس خودگردان 18016  خودگردان واقع در كرج)

 پرديس خودگردان 18017  شگاه تربيت مدرسدان ريززيست فناوري 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18018  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريززيست فناوري 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 18019  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  شناسي سلولي و مولكوليزيست 10 - 
 غيرانتفاعي 18020  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  لكوليشناسي سلولي و موزيست 20 - 
 غيرانتفاعي 18021  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  شناسي سلولي و مولكوليزيست 20 - 

باهمكاري پژوهشگاه رويان واقع در 
 غيرانتفاعي 18022  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  شناسي سلولي و مولكوليزيست 20 - اصفهان

 غيرانتفاعي 18023  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  شناسي سلولي و مولكوليزيست 20 - 
 غيرانتفاعي 18024  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  شناسي سلولي و مولكوليزيست 20 - 
 غيرانتفاعي 18025  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  فنّاوريزيست 20 - 
 غيرانتفاعي 18026  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  ززيست فناوريري 20 - 

 غيرانتفاعي 18027  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  اخالق زيستي 20 - با همكاري پژوهشگاه ابن سينا

 ) 2شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206
 روزانه 18028  دانشگاه اراك ژنتيك 6 -  
 روزانه 18029  دانشگاه اصفهان ژنتيك 5 - 
 روزانه 18030  دانشگاه تبريز ژنتيك 9 - 
 روزانه 18031  دانشگاه تربيت مدرس ژنتيك 5 - 

 روزانه 18032  دانشگاه تربيت مدرس ژنتيك 5 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18033  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ژنتيك 5 - 
 روزانه 18034  دانشگاه زابل كژنتي 12 - 
 روزانه 18035  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ژنتيك 8 - 
 روزانه 18036  دانشگاه شهركرد ژنتيك 18 - 
 روزانه 18037  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ژنتيك 7 - 
 روزانه 18038  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ژنتيك 7 - 
 روزانه 18039  اهواز -د چمران دانشگاه شهي ژنتيك 8 - 
 روزانه 18040  دانشگاه گنبد ژنتيك 15 - 
 روزانه 18041  رشت -دانشگاه گيالن  ژنتيك 19 - 
 روزانه 18042  دانشگاه مراغه ژنتيك 8 - 
 روزانه 18043  دانشگاه يزد ژنتيك 10 - 
 نوبت دوم 18044  دانشگاه اراك ژنتيك 1 - 
 نوبت دوم 18045  ندانشگاه اصفها ژنتيك 3 - 
 نوبت دوم 18046  دانشگاه تبريز ژنتيك 6 - 
 نوبت دوم 18047  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ژنتيك 2 - 
 نوبت دوم 18048  دانشگاه زابل ژنتيك 8 - 
 نوبت دوم 18049  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ژنتيك 4 - 
 نوبت دوم 18050  كرمان -ر دانشگاه شهيد باهن ژنتيك 2 - 
 نوبت دوم 18051  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ژنتيك 1 - 
 نوبت دوم 18052  دانشگاه يزد ژنتيك 4 - 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 18053  دانشگاه تبريز ژنتيك 9 -
 پرديس خودگردان 18054  تربيت مدرسدانشگاه  ژنتيك 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ژنتيك 2 - 
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 18055  خودگردان واقع در كرج)

 پرديس خودگردان 18056  دانشگاه زابل ژنتيك 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18057  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ژنتيك 4 - 

 پرديس خودگردان 18058  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ژنتيك 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18059  رشت -دانشگاه گيالن  ژنتيك 19 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

يام نورپ 18060  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  ژنتيك 10 -   
 غيرانتفاعي 18061  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  ژنتيك 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 18062  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  ژنتيك 20 - هاي نادربا همكاري بنياد بيماري
 غيرانتفاعي 18063  انتهر -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  ژنتيك 10 - 
 غيرانتفاعي 18064  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  ژنتيك 20 - 
 غيرانتفاعي 18065  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  ژنتيك 20 - 
 غيرانتفاعي 18066  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  ژنتيك 20 - 
 غيرانتفاعي 18067  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد  ژنتيك 20 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

  - 4 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 روزانه 18068  گاه اصفهاندانش

 4 - فقط زن
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 روزانه 18069  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 8 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 روزانه 18070  دانشگاه ايالم

 - 5 
ناسي ميكروبيولوژي گرايش زيست ش

 زاهاي بيماريميكروب
 روزانه 18071  دانشگاه تهران

 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 روزانه 18072  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 4 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 روزانه 18073  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 5 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 روزانه 18074  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 6 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 روزانه 18075  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 4 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 ازهاي بيماريميكروب
 روزانه 18076  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 روزانه 18077  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 7 - فقط زن
 روزانه 18078  دانشگاه تبريز ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 3 - 
هروزان 18079  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 5 -   
 روزانه 18080  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 4 - 
 روزانه 18081  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 5 - 
 روزانه 18082  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 7 - 
 روزانه 18083  بابلسر -زندران دانشگاه ما ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 3 - 
 روزانه 18084  دانشگاه اصفهان ميكروبيولوژي گرايش محيطي 4 - 
 روزانه 18085  دانشگاه تهران ميكروبيولوژي گرايش محيطي 5 - 
 روزانه 18086  دانشگاه فردوسي مشهد ميكروبيولوژي گرايش محيطي 9 - 
 روزانه 18087  بابلسر -ن دانشگاه مازندرا ميكروبيولوژي گرايش محيطي 4 - 
 - 2 

ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 
 زاهاي بيماريميكروب

 نوبت دوم 18088  دانشگاه اصفهان

 - 4 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 نوبت دوم 18089  دانشگاه ايالم

 - 2 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 نوبت دوم 18090  نشگاه تهراندا

 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 نوبت دوم 18091  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 1 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 نوبت دوم 18092  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 1 
وژي گرايش زيست شناسي ميكروبيول
 زاهاي بيماريميكروب

 نوبت دوم 18093  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 نوبت دوم 18094  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 نوبت دوم 18095  دانشگاه تبريز ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 2 - 
 نوبت دوم 18096  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  لوژي گرايش صنعتيميكروبيو 1 - 
 نوبت دوم 18097  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 1 - 
 نوبت دوم 18098  بابلسر -دانشگاه مازندران  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 2 - 
 نوبت دوم 18099  دانشگاه اصفهان ميكروبيولوژي گرايش محيطي 2 - 
 نوبت دوم 18100  دانشگاه تهران ميكروبيولوژي گرايش محيطي 2 - 
 نوبت دوم 18101  دانشگاه فردوسي مشهد ميكروبيولوژي گرايش محيطي 1 - 
 نوبت دوم 18102  بابلسر -دانشگاه مازندران  ميكروبيولوژي گرايش محيطي 2 - 
 - 5 

ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 
 زاماريهاي بيميكروب

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 18103  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 پرديس خودگردان 18104  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

تبريز ديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پر  پرديس خودگردان 18105  دانشگاه تبريز ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 3 -
 پرديس خودگردان 18106  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ميكروبيولوژي گرايش محيطي 5 - 
ل پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصي

  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 18107



 
 

 195  
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  ) 3شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  لاو

 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 غيرانتفاعي 18108  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني 

 20 - هاي نادربا همكاري بنياد بيماري
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 غيرانتفاعي 18109  آبيك -اعي دانش البرز دانشگاه غيرانتف

 - 20 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 غيرانتفاعي 18110  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد 

 - 20 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 غيرانتفاعي 18111  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا 

 - 20 
روبيولوژي گرايش زيست شناسي ميك

 زاهاي بيماريميكروب
 غيرانتفاعي 18112  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان 

 - 20 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 غيرانتفاعي 18113  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش 

 - 20 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاريهاي بيماميكروب
 غيرانتفاعي 18114  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان 

 غيرانتفاعي 18115  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 18116  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 20 - 
 غيرانتفاعي 18117  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 20 - 
 غيرانتفاعي 18118  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  ميكروبيولوژي گرايش محيطي 20 - 
 غيرانتفاعي 18119  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  ميكروبيولوژي گرايش محيطي 20 - 

 ) 4شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206
 روزانه 18120  دانشگاه اراك بيوشيمي 6 -  
 روزانه 18121  دانشگاه اروميه بيوشيمي 5 - 
 روزانه 18122  دانشگاه اصفهان بيوشيمي 5 - 

 روزانه 18123  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بيوشيمي 7 - فقط زن
 روزانه 18124  بريزدانشگاه ت بيوشيمي 4 - 
 بيوشيمي 11 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 18125  كرمان

 روزانه 18126  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان بيوشيمي 12 - 
 روزانه 18127  دانشگاه تربيت مدرس بيوشيمي 7 - 

 روزانه 18128  دانشگاه تربيت مدرس بيوشيمي 6 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18129  دانشگاه تهران بيوشيمي 4 - 
 روزانه 18130  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  بيوشيمي 15 - 
 روزانه 18131  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بيوشيمي 4 - 
 روزانه 18132  دانشگاه دامغان بيوشيمي 8 - 
 روزانه 18133  شاهكرمان -دانشگاه رازي  بيوشيمي 5 - 
 روزانه 18134  دانشگاه زنجان بيوشيمي 12 - 
 روزانه 18135  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  بيوشيمي 8 - 
 روزانه 18136  دانشگاه شهركرد بيوشيمي 9 - 
 روزانه 18137  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بيوشيمي 6 - 
 روزانه 18138  نتهرا -دانشگاه شهيد بهشتي  بيوشيمي 7 - 
 روزانه 18139  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  بيوشيمي 5 - 
 روزانه 18140  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  بيوشيمي 14 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن 
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع 

و شرايط علمي الزم (درج شده در 
ر) به سايت دانشگاه صنعتي مالك اشت
استخدام وزارت دفاع و پشتيباني 

شرايط  -نيروهاي مسلح در خواهند آمد 
محل تحصيل  -در انتهاي دفترچه 

 تهران

 روزانه 18141  دانشگاه صنعتي مالك اشتر بيوشيمي 3 -

 روزانه 18142  دانشگاه فردوسي مشهد بيوشيمي 5 - 
 روزانه 18143  دانشگاه كاشان بيوشيمي 15 - 
 روزانه 18144  سنندج -دانشگاه كردستان  ميبيوشي 11 - 
 روزانه 18145  گرگان -دانشگاه گلستان  بيوشيمي 2 - 
 روزانه 18146  رشت -دانشگاه گيالن  بيوشيمي 12 - 
 روزانه 18147  خرم آباد -دانشگاه لرستان  بيوشيمي 4 - 
 روزانه 18148  بابلسر -دانشگاه مازندران  بيوشيمي 16 - 
 نوبت دوم 18149  دانشگاه اراك ميبيوشي 1 - 
 نوبت دوم 18150  دانشگاه اروميه بيوشيمي 2 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 4شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  لاو

 نوبت دوم 18151  دانشگاه اصفهان بيوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 18152  دانشگاه تبريز بيوشيمي 3 - 
 نوبت دوم 18153  دانشگاه تهران بيوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 18154  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  بيوشيمي 3 - 
وبت دومن 18155  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بيوشيمي 1 -   
 نوبت دوم 18156  دانشگاه زنجان بيوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 18157  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  بيوشيمي 4 - 
 نوبت دوم 18158  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بيوشيمي 3 - 
 نوبت دوم 18159  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيوشيمي 1 - 
 نوبت دوم 18160  تبريز -ني آذربايجان دانشگاه شهيد مد بيوشيمي 4 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن 
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع 

و شرايط علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به 

استخدام وزارت دفاع و پشتيباني 
شرايط  -نيروهاي مسلح در خواهند آمد 

يل محل تحص -در انتهاي دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 18161  دانشگاه صنعتي مالك اشتر بيوشيمي 3 -

 نوبت دوم 18162  دانشگاه فردوسي مشهد بيوشيمي 1 - 
 نوبت دوم 18163  دانشگاه كاشان بيوشيمي 8 - 
 نوبت دوم 18164  گرگان -دانشگاه گلستان  بيوشيمي 1 - 
ومنوبت د 18165  بابلسر -دانشگاه مازندران  بيوشيمي 3 -   

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 18166  دانشگاه تبريز بيوشيمي 4 -
 پرديس خودگردان 18167  دانشگاه تربيت مدرس بيوشيمي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 بيوشيمي 1 - 
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 18168  خودگردان واقع در كرج)

 پرديس خودگردان 18169  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  بيوشيمي 4 - 
 پرديس خودگردان 18170  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيوشيمي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18171  رشت -دانشگاه گيالن  بيوشيمي 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 18172  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  بيوشيمي 10 - 
 پيام نور 18173  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  بيوشيمي 10 - 
 پيام نور 18174  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  بيوشيمي 10 - 
 پيام نور 18175  مركز بيجار -گاه پيام نور استان كردستان دانش بيوشيمي 10 - 
 پيام نور 18176  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  بيوشيمي 10 - 
 غيرانتفاعي 18177  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  بيوشيمي 20 - 
عيغيرانتفا 18178  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  بيوشيمي 20 -   
 غيرانتفاعي 18179  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد  بيوشيمي 20 - 

 ) 5شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206
 روزانه 18180  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بيوفيزيك 6 -  فقط زن

 روزانه 18181  دانشگاه تبريز بيوفيزيك 3 - 
 روزانه 18182  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان بيوفيزيك 12 - 
 روزانه 18183  دانشگاه تربيت مدرس بيوفيزيك 5 - 

 روزانه 18184  دانشگاه تربيت مدرس بيوفيزيك 4 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18185  دانشگاه تهران بيوفيزيك 6 - 

 نوبت دوم 18186  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بيوفيزيك 2 - فقط زن
 نوبت دوم 18187  دانشگاه تبريز بيوفيزيك 2 - 
 نوبت دوم 18188  دانشگاه تهران بيوفيزيك 3 - 

 پرديس خودگردان 18189  دانشگاه تربيت مدرس بيوفيزيك 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 18190  مركز استهبان -دانشگاه پيام نور استان فارس  بيوفيزيك 10 - 
 پيام نور 18191  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  بيوفيزيك 10 - 

 ) 6شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206
 روزانه 18192  دانشگاه اصفهان فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 5 -  

 روزانه 18193  تهران -(ويژه خواهران) دانشگاه الزهرا(س)  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 10 - فقط زن
 روزانه 18194  دانشگاه تخصصي فنّاوري هاي نوين آمل فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 15 - 
 روزانه 18195  دانشگاه تهران فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 5 - 
 روزانه 18196  دانشگاه سمنان فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 10 - 

 روزانه 18197  تهران -دانشگاه شاهد  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 5 - دفترچهشرايط در انتهاي 
 روزانه 18198  دانشگاه شهركرد فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 11 - 
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  ) 6شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 18199  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 5 - 
 روزانه 18200  دانشگاه فردوسي مشهد فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 9 - 
 روزانه 18201  دانشگاه مراغه فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 14 - 
 نوبت دوم 18202  دانشگاه اصفهان فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 2 - 

 نوبت دوم 18203  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 3 - فقط زن
 نوبت دوم 18204  دانشگاه تخصصي فنّاوري هاي نوين آمل فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 5 - 
 نوبت دوم 18205  دانشگاه تهران فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 2 - 
 نوبت دوم 18206  دانشگاه سمنان فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 5 - 

 نوبت دوم 18207  تهران -دانشگاه شاهد  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 18208  تهران -هشتي دانشگاه شهيد ب فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 1 - 
 نوبت دوم 18209  دانشگاه فردوسي مشهد فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 1 - 
 فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 5 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 18210  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 18211  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 5 - شگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دان
 پيام نور 18212  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 10 - 
انتفاعيغير 18213  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 10 -   

باهمكاري پژوهشگاه رويان واقع در 
 غيرانتفاعي 18214  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 20 - اصفهان

 غيرانتفاعي 26510  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  فّناوري گرايش ميكروبيزيست 20 -  
 غيرانتفاعي 18215  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  بيفنّاوري گرايش ميكروزيست 20 - 
 غيرانتفاعي 18216  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 20 - 
 غيرانتفاعي 18217  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 20 - 

 ) 7لي (كد ضريب شناسي سلولي و مولكومجموعه زيست - 1206
 روزانه 18218  دانشگاه اروميه فنّاوري گرايش دريازيست 6 -  
 فنّاوري گرايش دريازيست 5 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 روزانه 18219  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

وزانهر 18220  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  فنّاوري گرايش دريازيست 8 -   
 روزانه 18221  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر فنّاوري گرايش دريازيست 8 - 
 روزانه 18222  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  فنّاوري گرايش دريازيست 8 - 
 نوبت دوم 18223  دانشگاه اروميه فنّاوري گرايش دريازيست 2 - 
 فنّاوري گرايش دريازيست 1 - 

ت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع دانشگاه تربي
 نوبت دوم 18224  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 نوبت دوم 18225  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  فنّاوري گرايش دريازيست 4 - 
 نوبت دوم 18226  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  فنّاوري گرايش دريازيست 4 - 
 فنّاوري گرايش دريازيست 5 - 

نشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع دا
 پرديس خودگردان 18227  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 پرديس خودگردان 18228  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر فنّاوري گرايش دريازيست 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 8كد ضريب شناسي سلولي و مولكولي (مجموعه زيست - 1206
 روزانه 18229  دانشگاه بيرجند فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيستزيست 10 -  

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  روزانه 18230  دانشگاه تهران فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيستزيست 6 -
 روزانه 18231  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيستزيست 8 - 
 نوبت دوم 18232  دانشگاه بيرجند فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيستزيست 2 - 

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  نوبت دوم 18233  دانشگاه تهران فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيستزيست 4 -
 نوبت دوم 18234  اسبندر عب -دانشگاه هرمزگان  فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيستزيست 4 - 

 ) 9شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 

فقط مرد -در وزارت آموزش و پرورش   روزانه 18235  پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  شناسيآموزش زيست 15 -
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 

فقط زن -زارت آموزش و پرورش در و  روزانه 18236  پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  شناسيآموزش زيست 15 -

 ) 10شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206
 روزانه 18237  دانشگاه تهران نانوبيوممتيك (نانوزيست الهام) 3 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين محل  نوبت دوم 18238  دانشگاه تهران نانوبيوممتيك (نانوزيست الهام) 2 -

 ) 1آمار (كد ضريب  - 1207
 روزانه 18239  دانشگاه اصفهان آمار رياضي 12 -  

 روزانه 18240  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  آمار رياضي 16 - فقط زن
 روزانه 18241  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  رياضيآمار  12 - 


