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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1اي و مديريت شهري (كد ضريب ريزي شهري، منطقهمجموعه برنامه - 1350مه ادا

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  عنوان رشته / گرايش نيمسال
دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
 غيرانتفاعي 25725  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود  ريزي شهريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25726  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  ريزي شهريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25727  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  ريزي شهريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25728  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  ريزي شهريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25729  شهركرد -موسسه غيرانتفاعي نور هدايت  ريزي شهرينامهبر 20 - 
 غيرانتفاعي 25730  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  ريزي شهريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25731  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  ريزي شهريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25732  تبريز -غيرانتفاعي سراج  موسسه ريزي شهريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25733  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  ريزي شهريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25734  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود  مديريت شهري 20 - 
اعيغيرانتف 25735  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  مديريت شهري 20 -   
 غيرانتفاعي 25736  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  مديريت شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25737  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  مديريت شهري 20 - 

مجازي  25738  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  ريزي شهريبرنامه 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي

مجازي  25739  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مديريت شهري 40 - وزش محورآم
 غيرانتفاعي

 ) 1مجموعه طراحي شهري (كد ضريب  - 1351
 روزانه 25740  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  طراحي شهري 5 -  
هروزان 25741  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  طراحي شهري 6 -   
 روزانه 25742  دانشگاه تبريز طراحي شهري 6 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 روزانه 25743  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  طراحي شهري 7 - در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 25744  دانشگاه تربيت مدرس طراحي شهري 5 - 
 روزانه 25745  تربيت مدرسدانشگاه  طراحي شهري 3 - فاقد خوابگاه

 روزانه 25746  دانشگاه تهران طراحي شهري 5 - 
 روزانه 25747  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  طراحي شهري 7 - 

 روزانه 25748  دانشگاه شيراز طراحي شهري 12 - توضيحات در انتهاي دفترچه
هروزان 25749  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور  طراحي شهري 16 -   
 روزانه 25750  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي شهري 8 - 
 روزانه 25751  دانشگاه فردوسي مشهد طراحي شهري 6 - 
 روزانه 25752  سنندج -دانشگاه كردستان  طراحي شهري 8 - 
 روزانه 25753  دانشگاه هنر طراحي شهري 18 - 
 روزانه 25754  دانشگاه هنر اسالمي تبريز طراحي شهري 11 - 
 روزانه 25755  دانشگاه هنر اصفهان طراحي شهري 18 - 
 نوبت دوم 25756  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  طراحي شهري 2 - 
 نوبت دوم 25757  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  طراحي شهري 4 - 
 نوبت دوم 25758  دانشگاه تبريز طراحي شهري 4 - 
 نوبت دوم 25759  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  هريطراحي ش 7 - 
 نوبت دوم 25760  دانشگاه تهران طراحي شهري 5 - 
 نوبت دوم 25761  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  طراحي شهري 1 - 
 نوبت دوم 25762  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي شهري 4 - 
 نوبت دوم 25763  سي مشهددانشگاه فردو طراحي شهري 2 - 
 نوبت دوم 25764  دانشگاه هنر اسالمي تبريز طراحي شهري 6 - 
 نوبت دوم 25765  دانشگاه هنر اصفهان طراحي شهري 2 - 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 25766  دانشگاه تبريز طراحي شهري 6 -
 پرديس خودگردان 25767  دانشگاه تربيت مدرس طراحي شهري 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 طراحي شهري 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 25768  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

خودگردان پرديس 25769  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  طراحي شهري 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 25770  دانشگاه شيراز طراحي شهري 8 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25771  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي شهري - 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25772  در كرج) حل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهم(دانشگاه هنر  طراحي شهري 18 - 
 پيام نور 25773  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  طراحي شهري 10 - 

 غيرانتفاعي 25774  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  طراحي شهري 15 - فقط مرد
فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 25775  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  راحي شهريط 15 -

 غيرانتفاعي 25776  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  طراحي شهري 20 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه طراحي شهري (كد ضريب  - 1351ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش   عنوان رشته / گرايش نيمسال
دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
 غيرانتفاعي 25777  شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم  طراحي شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25778  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  طراحي شهري 20 - 
اعيغيرانتف 25779  رامسر -موسسه غيرانتفاعي كسري  طراحي شهري 20 -   
 غيرانتفاعي 25780  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  طراحي شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25781  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  طراحي شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25782  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  طراحي شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25783  تبريز -بي اكرم(ص) موسسه غيرانتفاعي ن طراحي شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25784  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  طراحي شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25785  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  طراحي شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25786  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  طراحي شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25787  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  طراحي شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25788  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  طراحي شهري 20 - 

مجازي  25789  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  طراحي شهري 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي

 ) 2د ضريب مجموعه طراحي شهري (ك - 1351
 غيرانتفاعي 25790  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر دانش معاصر طراحي فضاهاي آموزشي 20 -  

 ) 1مجموعه معماري (كد ضريب  - 1352
 روزانه 25791  دانشگاه اروميه مهندسي معماري 10 -  
 روزانه 25792  دانشگاه ايالم مهندسي معماري 6 - 
 روزانه 25793  نورددانشگاه بج مهندسي معماري 13 - 
 روزانه 25794  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي معماري 7 - 
 روزانه 25795  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معماري 10 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 25796  تهران -رجايي  دانشگاه تربيت دبير شهيد مهندسي معماري 14 -
 روزانه 25797  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معماري 3 - 

 روزانه 25798  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معماري 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 25799  دانشگاه تهران مهندسي معماري 8 - 
 روزانه 25800  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي معماري 12 - 
 روزانه 25801  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي معماري 12 - 
 روزانه 25802  دانشگاه زنجان مهندسي معماري 15 - 
 روزانه 25803  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي معماري 12 - 
 روزانه 25804  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي معماري 9 - 

 روزانه 25805  دانشگاه شيراز مهندسي معماري 14 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 25806  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور  مهندسي معماري 20 - 
 روزانه 25807  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معماري 20 - 
 روزانه 25808  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي معماري 6 - 
 روزانه 25809  دانشگاه كاشان مهندسي معماري 18 - 
 روزانه 25810  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي معماري 20 - 
 روزانه 25811  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي معماري 14 - 
 روزانه 25812  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي معماري 19 - 
 روزانه 25813  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي معماري 12 - 
 روزانه 25814  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ريمهندسي معما 20 - 
 روزانه 25815  دانشگاه هنر مهندسي معماري 20 - 

 روزانه 25816  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري 10 - فقط زن
 روزانه 25817  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري 10 - فقط مرد

 روزانه 25818  اصفهاندانشگاه هنر  مهندسي معماري 20 - 
 روزانه 25819  دانشگاه يزد مهندسي معماري 8 - 
 - 8 

مهندسي معماري گرايش معماري آموزشي و 
 فرهنگي

 روزانه 25820  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 5 
مهندسي معماري گرايش فضاهاي درماني و 

 بهداشتي
 روزانه 25821  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 روزانه 25822  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش مسكن 8 - 
 روزانه 25823  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش پايداري 8 - 
 روزانه 25824  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش فناوري 5 - 
 نوبت دوم 25825  دانشگاه اروميه مهندسي معماري 3 - 
 نوبت دوم 25826  دانشگاه ايالم مهندسي معماري 2 - 
 نوبت دوم 25827  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي معماري 3 - 
 نوبت دوم 25828  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معماري 2 - 


